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Η αίξθνθ βμέβει μα είμαι ξλη εβΰρεμλη
ακαδθραικλύ έξληε δθλ. 2014-2015.
Δεμ ρβλμεί μα ηβλβλθοεί αίξθνθ
βαλαιΰξεμλη έξληε. Εεδμείξαι λάολε

Σξλ ξέλλε ΚΑΕπ νελίδαε βμέβει μα
ηβάμζει θ ηβλημαζή ξλη ηβλγθζίλη
ή ξλη ηλμέα ή ξλη ανκλύμξα ξθ ηλμική
ρέμιρμα, εζΰνλμ λ εμδιαζεμΰρεμλε
είμαι ΑΝΗΖΙΚΟΣ.

ΣΣΑΣ

Ο ηβλγήζιλε ημάζει ξθ νζλλή 1θε
βμλξίρθνθε (β.ζ. ΣΣΑΣ) ΰβλη και ΕΑ
ΑΠΟΣΤπΙΖΖπΙ ξθμ αίξθνθ.

Υβλζμεδξικά βεδία
βλη βμέβει μα
νηρβλθμγνει λ
ηβλγήζιλε

Σηρβλθμγμληρε ξλμ κδδικΰ ηβλγθζίλη λ
λβλίλε αμαημάζεξαι είξε νξλ δελξίλ ηβλγθζίλη
είξε νξθ βεβαίδνθ Ζηκείλη.

Η θρεμλρθμία ηέμμθνθε αμαημάζεξαι δε: 01/10/1998

Πμλνλζή νξλ ξθλέζδμλ εβικλιμδμίαε

Αβΰ ξιε νζλλέε βλη δικαιλύξαι λ
ηβλγήζιλε βάνει ξλη ληκείλη ξλη, (ΰ,ξι
δθλαδή δικαιλύξαι μα δθλγνει νξλ
ρθζαμλημαζικΰ ξλη)
Αβΰ ξιε νζλλέε βλη δικαιλύξαι ρε βάνθ
ξθμ θλικία ξλη.

Σηρβλθμγμει Χ ξιε νζλλέε βλη εβιοηρεί.

Αβΰ ξιε νζλλέε βλη δικαιλύξαι λ ηβλγήζιλε βάνει ξλη ληκείλη ξλη,
(ΰ,ξι δθλαδή δικαιλύξαι μα δθλγνει νξλ ρθζαμλημαζικΰ ξλη)
Αβΰ ξιε νζλλέε βλη δικαιλύξαι ρε βάνθ ξθμ θλικία ξλη.

Σηρβλθμγμει Χ ξιε νζλλέε βλη εβιοηρεί.

πάμ έζειε νκλβΰ μα δγνειε εκεξάνειε ηια νζλλέε ξιε πΖ.ΑΣ νηρβλήμδνε ΝΑΙ, αλλιγε ΟΧΙ.
πάμ εβιλέκειε ΝΑΙ, ξΰξε θ νζλλή εκέξανήε νλη, εζΰνλμ κμιοείε καξάλλθλλε ηια πΖ.ΑΣ, οα νλη
δγνει βεβαίδνθ ξθμ λβλία οα καξαοένειε νξθμ ανξημλρική διεύοημνθ βλη οα ηβλβάλειε ξθμ
αίξθνή νλη ηια πΖ.ΑΣ, γνξε μα ρθμ ηβλβλθοείε καμά νε Πμλκαξαμκξικέε πκεξάνειε.
Τλμίθεξαι ΰξι θ πΖ.ΑΣ εκδίδει δική ξθε βμλκήμηκθ, αμεκάμξθξθ αβΰ ξθμ βμλκήμηκθ ηια ξιε
νξμαξιδξικέε νζλλέε και οα βμέβει μα ηβλβάλλειε αίξθνθ ρε βάνει ξα καολμιθΰρεμα νξθμ βμγξθ.
Η νξμαξιδξική νζλλή εκέξανήε νλη είμαι αμρΰδια μα νλη δγνει ρΰμλ ξθ βεβαίδνθ
καξαλλθλΰξθξαε
Τλμίθεξαι ΰξι ξα αολθξικά ΰμια ξθε πΖ.ΑΣ ε ί μαι ξα ΰμια ξδμ Όβλδμ, βλη νθραίμει ΰξι
εζΰνλμ είναι ηβλγήζιλε ξθε πΖ.ΑΣ, οα βμέβει μα έζειε δθλγνει ένξδ ρία νζλλή Όβλδμ ή
Λαζίρδμ.

Τιε βαμαβάμδ νζλλέε βλη δήλδνεε και ΰβδε οα ξιε δθλγνειε και νξλ
δελξίλ ηηειλμλρικήε εκέξανθε (ακλλληοεί νξθ νημέζεια), έζειε δικαίδρα
μα ξιε δθλγνειε νξλ ρθζαμλημαζικΰ νλη ρε ΰβλια νειμά οέλειε,
αμεκάμξθξα αβΰ ξθ νζλλή βμγξθε βμλξίρθνθε βλη έζειε δθλγνει νξθμ
βαμλύνα αίξθνθ - ηβεύοημθ δήλδνθ.
• πβίνθε νξλ ρθζαμλημαζικΰ ρβλμείε μα αζαιμένειε νζλλέε αβΰ αηξέε
βλη δήλδνεε εδγ
• Δεμ ρβλμείε ΰρδε μα δθλγνειε νξλ ρθζαμλημαζικΰ βεμιννΰξεμεε,
ηιαξί θ νζλλή εκέξανθε δε οα νε βμλημαρραξίνει ηι αηξέε και αβΰ ξλ
ΥΠΑΙΕ οα οεδμθοεί ναμ μα ρθμ ξιε δήλδνεε.
• Σημεβγε αμ δεμ έζειε αβλζανίνει ακΰρα βλιεε νζλλέε οέλειε, είμαι
καλύξεμλ μα δθλγνειε ξγμα βεμιννΰξεμεε νζλλέε και αμ δεμ ξιε
οέλειε αμηΰξεμα, μα ρθμ ξιε βάλειε νξλ ρθζαμλημαζικΰ νλη.

ΠΡΟΟΧΗ ΣΗ .Μ.Τ.Ν.

Χ

πκξΰε αβΰ ξθ δήλδνθ ξθε νζλλήε Σ.Λ.Υ.Ν. ρε
οα βμέβει ΥΠΟΧΡπΩΤΙΚΑ
μα δθλγμεξαι και θ νειμά εβιοηρίαε ξδμ ειδικλξήξδμ βεδίδμ ξθε ΣΛΥΝ.
Εα βμέβει δθλαδή μα νηρβλθμδολύμ ξα αμξίνξλιζα κληξάκια ρε 1,2,3
(νξλ βαμάδειηρα θ νειμά εβιοηρίαε ξδμ βεδίδμ είμαι Α:1, Γ:3 και Δ:2).
πάμ αηξά ρείμλημ κεμά, θ νειμά εβιοηρίαε οεδμείξαι δε εκήε: Α:1, Γ:2 και
Δ:3

Οι βαμάημαζλι

13, 15 ,16 ,17, 18 νηρβλθμγμλμξαι

ηβλζμεδξικά.

Η ρθ νηρβλήμδνθ οεδμείξαι έλλειγθ.
ΠΑΡΑΓΡΑΜΟΣ 14
Δθλγμειε εάμ αμήκειε νε κάβλια ειδική καξθηλμία.
πάμ αμήκειε νε βαμαβάμδ αβΰ ρία ειδικέε καξθηλμίεε, έζειε δικαίδρα μα
εβιλέκειε ρΰμλ ρία.
ΠΑΡΑΓΡΑΜΟΣ 15
πάμ δίμειε ηια βμγξθ ζλμά βαμελλήμιεε εκεξάνειε ή ημάζειε καμά ξα
ραοήραξα ξΰξε αμήκειε νξλ 90%
πάμ κμαξάε βαορλλληίεε αβΰ ξλ 2013 ή 2012 ξΰξε αμήκειε νξλ 10%
ΠΑΡΑΓΡΑΜΟΣ 16
Γάξ είςαι σεμειόζοισοφϊή απόζοισοφ πΠΑΖ Α’ (4 νατήνασα),ϊσόσεϊβάμε Χ ςσοϊΝΑΙ.
Αηξΰ νθραίμει ΰξι δικαιλύναι ρΰμλ ΑΣΣΥ, δθλαδή ΣΛΥ, ΣΛΥΝ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ.
Γάξϊ είςαι σεμειόζοισοφ ή απόζοισοφ πμιαίλη Ζηκείλη ή πΠΑΖ Β’ (6 νατήνασα),
σόσεϊβάμε Χ ςσοϊΌΧΙ.
Αηξΰ νθραίμει ΰξι δικαιλύναι ΰλεε ξιε νζλλέε

Λαθί ρε ξθμ αίξθνθ - ηβεύοημθ δήλδνθ, καξαξίοεμξαι ηβλζμεδξικά ξα δικαιλλληθξικά ξθε
βαμαημάζλη 25. Τα ζδξλαμξίημαζα αβλληξθμίλη και ξαηξΰξθξαε, δε ζμειάθεξαι μα είμαι
εβικημδρέμα, αλλά οα βμέβει μα είμαι εηδιάκμιξα. Τλ νύμλλλ ξδμ ζδξλημαζιγμ, βλη ζμειάθεξαι λ
ηβλγήζιλε, είμαι 2. (1 εβικλλλάξαι νξθμ αίξθνθ – ηβεύοημθ δήλδνθ, και 1 νξλ δελξίλ ηηειλμλρικήε
εκέξανθε).

βινξλβλιθξικΰ βλληξέκμλη αβΰ ξθμ ΑΣΠπ

πάμ κάβλιλε έζει δθλγνει ΰξι αμήκει νε κάβλια ειδική
καξθηλμία, βζ βλλύξεκμλε, ξΰξε οα βμέβει μα καξαοένει ξα
εβιβλέλμ δικαιλλληθξικά, βλη εβιβάλλλμξαι αβΰ ξθμ βμλκήμηκθ
και μα ξα αμαημάγει νξθμ §26 (νξλ βαμάδειηρα: βινξλβλιθξικΰ
βλληξέκμλη αβΰ ξθμ ΑΣΠπ).
Τλμίθεξαι ΰξι θ ξμιξεκμία αβλδεικμύεξαι αβΰ ξλ βινξλβλιθξικΰ
λικληεμειακήε καξάνξανθε ξλη ηλμέα, αβΰ ξλμ λβλίλ αμξλεί ξλ
δικαίδρα έμξακθε νξθμ ειδική καξθηλμία, νξλ λβλίλ μα
ζαίμλμξαι ξα εμ θδή ξέκμα.
Σε βεμίβξδνθ δεηξέμλη ή βεμιννλξέμδμ ηάρδμ, οα βμέβει
μα βμλνκλρίθλμξαι δικαιλλληθξικά (β.ζ. δικανξική αβΰζανθ),
νξθμ λβλία μα ζαίμεξαι βλιλε ανκεί ξθμ εβιρέλεια ξδμ βαιδιγμ.

Σξλ ξέλλε ξθε αίξθνθε λ εμήλικλε
ηβλγήζιλε
νηρβλθμγμει
ξθμ
θρεμλρθμία βλη καξέοενε ξθμ αίξθνθ
ηβεύοημθ
δήλδνθ,
ξλ
λμλραξεβγμηρΰ
ξλη
και
ξθμ
ηβλημαζή ξλη.

Για
αμήλικληε
ηβλγθζίληε,
ηβλημάζλημ και λι δύλ ηλμείε.
Σε βεμίβξδνθ βλη θ ηλμική ρέμιρμα ή
εβιξμλβεία ανκείξαι ρΰμλ αβΰ έμαμ (και
ηι αηξΰ ηβάμζει ρΰμλ ρία ηβλημαζή),
αηξΰ οα βμέβει μα αβλδεικμύεξαι αβΰ
νζεξικΰ
εβίνθρλ
έηημαζλ,
ή
εβικημδρέμλ ζδξλαμξίημαζλ αηξλύ.

Υηειλμλρική πκέξανθ Υβλγθζίδμ
Νι ψπογήζιοι -εφ έχοψξ σθξ ψποχρέυςθ ξα προςλονίςοψξ σιφϊ
λάσυτι ερηαςσθριαλέφϊεκεσάςειφ:
1. Γεξιλήϊαίνασοφ, οψρία, ςάλχαρο, λρεασιξίξθ,ϊσραξςανιξάςεφ,
αινοςζαιρίξθϊ λαι ηεξιλή ούρυξ νε ηξυνάσεψςθϊ ιασρούϊ (Μ.Π.Δ.Δ.ϊ ήϊ
Μ.Π.Ι.Δ.ϊήϊαπό ιδιώσθ ιασρό σθφϊχώραφ).
2. Αλσιξοηραζίαϊ τώραλαϊ FACE νεϊ ηξυνάσεψςθϊ ιασρού
(Μ.Π.Δ.Δ. ήϊΜ.Π.Ι.Δ.ϊήϊαπό ιδιώσθ ιασρό σθφϊχώραφ).
3. Ημελσρολαρδιοηράζθνα νεϊηξυνάσεψςθϊιασρούϊ(Μ.Π.Δ.Δ. ήϊϊ
Μ.Π.Ι.Δ. ή απόϊ ιδιώσθϊ ιασρόϊ σθφϊ χώραφ)ϊ ΰβλη μα αμαζέμεξαι ΰξι
δύμαξαι μα νηρρεξάνζει νε αολθξικέε δλκιρανίεε.
4. Νζταμνομοηιλή εκέσαςθϊ νε λασαηραζή σθφ οπσιλήφϊ
οκύσθσαφ λαι σοψ βατνού διατμαςσιλήφ αξυναμίαφϊ ελάςσοψϊ οζταμνού,
σθξ ύπαρκθϊ ή νθ δψςχρυνασογίαφ λαι σθξ ύπαρκθϊ ξοςήνασοφ ή
πάτθςθφ νε ηξυνάσεψςθ ιασρού (Μ.Π.Δ.Δ. ή Μ.Π.Ι.Δ.ϊή απόϊιδιώσθϊιασρό
σθφϊχώραφ).
5. Ωσοριξομαρψηηομοηιλή εκέσαςθ λαιϊ αλοόηραννα νεϊ
ηξυνάσεψςθ ιασρού (Μ.Π.Δ.Δ. ή Μ.Π.Ι.Δ. ήϊαπό ιδιώσθ ιασρό σθφϊχώραφ).
6. Γψξαιλομοηιλήϊϊ εκέσαςθϊϊ (νόξο
ηξυνάσεψςθ ιασρού (Μ.Π.Δ.Δ. ή Μ.Π.Ι.Δ. ή
χώραφ).

ηια ψπογήζιεφ)
από ιδιώσθ ιασρό

νε
σθφ

Υηειλμλρική πκέξανθ Υβλγθζίδμ
- Οι εκεξάνειε-ημδραξεύνειε οα εβινημάβξλμξαι νξλ Δελξίλ Υηειλμλρικήε
πκέξανθε (Υβΰδειηρα «6»), ενγκλεινξεε νε ζάκελλ (νξλ εκδξεμικΰ ξλη
λβλίλη οα αμαημάζεξαι ξλ λμλραξεβγμηρλ ξλη ηβλγθζίλη) και οα
βμλνκλρίθλμξαι αβΰ ξλμ ίδιλ ξλμ/ξθμ ηβλγήζιλ -α νξλμ εκληνιλδλξθρέμλ
εκβμΰνδβλ ξλη Σξμαξιδξικλύ Νλνλκλρείλη βλη είμαι αμρΰδιλ ηια ξθ Σζλλή
1θε (βμγξθε) βμλξίρθνθε, καξά ξθμ βμγξθ θρέμα ξδμ ΠΚπ.
- Οι εκεξάνειε-ημδραξεύνειε ρβλμλύμ μα διεμεμηθολύμ νε Νλνθλεηξικά
ιδμύραξα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή αβΰ ιδιγξθ ιαξμΰ ξθε ζγμαε, ρε ξθμ
βμλκβΰοενθ μα έζλημ ηίμει εμξΰε διρήμλη βμΰ ξθε θρεμλρθμίαε
βαμληνίανθε ξληε ηια ξιε ΠΚπ και μα έζλημ εηκμιμή θρεμλρθμία και
νζμαηίδα ιαξμλύ).
- (ΠΡΟΣΟΧΗ Λθ βμλνκΰρινθ ΟΖΩΝ ξδμ βαμαβάμδ εκεξάνεδμ καξά
ξθμ βμγξθ θρέμα βαμληνίανθε, αβλξελεί αιξία αβλκλεινρλύ αβΰ ξθ
νημέζεια ξδμ ΠΚπ).

- Ζλιβέε, εβιβλέλμ και εβαμαλθβξικέε εκεξάνειε, καξά ξθμ κμίνθ ξθε
αμρΰδιαε
ηηειλμλρικήε
εβιξμλβήε,
καογε
και
λι ρεξμήνειε ξδμ
νδραξλρεξμικγμ νξλιζείδμ οα ηίμλμξαι νξλ αμρΰδιλ αμά Σζλλή Σξμαξιδξικΰ
Νλνλκλρείλ.
- Οι κλιμλί ηβλγήζιλι -εε ηια ξλ Τρήρα Ιβξαρέμδμ ξθε Σζλλήε Ικάμδμ
(ΣΙ/ΙΠΤ) ρε άλλεε Σζλλέε, μα βμλνκλρίνλημ αμξίημαζα ξλη Δελξίλη
Υηειλμλρικήε πκέξανθε καογε και ξδμ βαμαβάμδ ημδραξεύνεδμ-εκεξάνεδμ
νξλ Κέμξμλ Αεμλβλμικήε Ιαξμικήε (ΚΑΙ) ΰβλη οα ηβΰκειμξαι νε εβιβλέλμ
εμηανξθμιακΰ έλεηζλ.

Οι νζλλέε βλη οα κηκλγνειε, οα βμέβει μα είμαι λβδνδήβλξε αβΰ αηξέε
βλη δήλδνεε νξθμ αίξθνθ - ηβεύοημθ δήλδνθ και ξιε λβλίεε
δικαιλύναι.
(Αμ κάβλιεε αβΰ αηξέε βλη είζεε δθλγνει δεμ ξιε δικαιλύναι είξε
λΰηδ ληκείλη, είξε λΰηδ θλικίαε, οα εμθρεμδοείε ηι αηξΰ ρε ξθμ
αμακλίμδνθ ξδμ ελλείγεδμ νξιε 30/5/2014 αβΰ ξθμ ινξλνελίδα ξθε νζλλήε
βμγξθε βμλξίρθνήε νλη.)
• Αμ κηκλγνειε νζλλέε βλη δεμ δήλδνεε δεμ
αβΰ ξθμ Αμγξαξθ Υηειλμλρική πβιξμλβή.
• Αμ κηκλγνειε νζλλέε βλη δεμ δικαιλύναι δεμ
αβΰ ξθμ Αμγξαξθ Υηειλμλρική πβιξμλβή.
• Αμ δεμ κηκλγνειε νζλλέε, ακΰρα και αμ
αίξθνθ και ξιε δικαιλύναι, δεμ οα λθζολύμ

οα λθζολύμ ηβΰγθ
οα λθζολύμ ηβΰγθ
ξιε δήλδνεε νξθμ
ηβΰγθ.

υμπληρώνονται από ιατροφσ
που πραγματοποιοφν τισ
εργαςτηριακέσ εξετάςεισ.

υμπληρώνονται από ιατροφσ
του ςτρατιωτικοφ
νοςοκομείου.

ΓΓΜΙΚΓΣ ΝΔΗΓΙΓΣϊ - ΚΑΤΓΥΕΥΜΣΓΙΣ
1. Πριξϊϊ απόϊϊ σθϊϊ ςψνπμήρυςθϊϊ οποιοψδήποσεϊϊ ςσοιχείοψϊδιάβαςε
προςελσιλά σθξ προλήρψκθϊ λαι σιφ οδθηίεφ ποψϊ αξαηράζοξσαι ςε
αψσή.
2. Σσο νθχαξοηραζιλό σοψ ΥΠΑΙΕ, έχειφ διλαίυνα ξα αμμάκειφϊσθ ςειρά
(1θφ) προσίνθςθφ συξ ςσρασιυσιλώξ ςχομώξ ποψϊ επέμεκεφ ςσθξϊ
αίσθςθ - ψπεύτψξθ δήμυςθ, ή ξαϊαζαιρέςειφϊλάποιεφ απόϊαψσέφ. Δεξ
νπορείφ όνυφ ξα δθμώςειφϊ ςσοϊ νθχαξοηραζιλόϊ επιπμέοξϊ
ςσρασιυσιλέφ ςχομέφ.
3. Το παραπάξυ ςοψ δίξει σο διλαίυνα ξα εκεσαςσείφ ςσθξϊ πόμθϊ
ποψ επιτψνείφ αξαμόηυφ σθφϊςχομήφϊσθξ οποία έχειφϊδθμώςει πρώσθϊ
ςσθξ αίσθςθ - ψπεύτψξθ δήμυςθ λαιϊ λασόπιξ, ςσοϊ νθχαξοηραζιλό
ςοψ, ξα αποζαςίςειφϊποιαϊςειρά πραηνασιλά τέμειφ.
4. Γάξϊϊϊ έχειφϊϊϊ σθϊϊϊ δψξασόσθσαϊϊϊ ξαϊϊπροςλονίςειφϊ σθξϊϊϊ αίσθςθϊ
αψσοπροςώπυφ ςσθϊ ςχομήϊ πρώσθφϊ προσίνθςθφ, λάξεϊ σο. Εαϊ
αποζύηειφϊσψχόξϊμάτθ!
5. Πριξϊ ψποβάμειφϊ σθξϊ αίσθςθϊ λαιϊ σαϊ διλαιομοηθσιλάϊ έμεηκεϊ καξά
εάξ είξαι ςυςσά ςψνπμθρυνέξα, εάξ μείπει λάσι λαιϊ εάξ σαϊ
ζυσοαξσίηραζαϊείξαιϊόμαϊεψδιάλρισα.

Σηρβληλέε ηια ξθμ αίξθνθ ξδμ νξμαξιδξικγμ νζλλγμ.
1.

Παίθει

μΰλλ

θ

νειμά

δήλδνθε

ξδμ

νζλλγμ

ή

νειμά

νξλ

ρθζαμλημαζικΰ;
ΔεξϊνεσράϊθϊςειράϊδήμυςθφϊσυξϊςχομώξϊςσθξϊαίσθςθϊσοψϊΥποψρηείοψϊΓτξιλήφϊ
Χνψξαφ.ϊ Αψσόϊ ποψϊ νεσράϊ είξαιϊ θϊ ςειράϊ συξϊ ςχομώξϊ ςσοϊ νθχαξοηραζιλό.ϊ
ΔθμαδήϊαξϊβάμεσεϊπρώσθϊπροσίνθςθϊσθϊΣ.Σ.Α.Σ. Μονιλήϊςσθξϊαίσθςθϊλαιϊσεμιλάϊ
διαπιςσώςεσεϊόσιϊσοϊσνήναϊποψϊτέμεσεϊξαϊειςαχτείσεϊείξαιϊσοϊΣΣΑΣϊΨψχομοηίαφϊ
ποψϊ σοϊ είχασεϊ 2οϊ ταϊ δθμώςεσεϊ πρώσθϊ προσίνθςθϊ ςσοϊ νθχαξοηραζιλόϊ ςαφϊ σθϊ
ΣΣΑΣϊΨψχομοηία.
2. Αμ δε δθλγνδ έμα ξρήρα νξθμ αίξθνθ ξδμ νξμαξιδξικγμ νζλλγμ;
Προςοχή!ϊΑξϊδεξϊδθμώςεσεϊέξαϊσνήναϊςσθξϊαίσθςθϊσυξϊςσρασιυσιλώξϊςχομώξϊ
αλόναϊλαιϊαξϊέχεσεϊσαϊνόριαϊλαιϊσοϊδθμώςεσεϊςσοϊνθχαξοηραζιλόϊςαφϊδεμσίοϊ
δεξϊ ταϊ ειςαχτείσεϊ ςεϊ αψσόϊ ηιασίϊ δεξϊ σοϊ είχασεϊ σςελάρειϊ ςσθξϊ αίσθςθϊ συξϊ
ςσρασιυσιλώξϊ ςχομώξ.ϊ Λπορείσεϊ ξαϊ αμμάκεσεϊ σθϊ ςειράϊ προσίνθςθφϊ ςσοϊ
νθχαξοηραζιλόϊ αμμάϊ δεξϊ νπορείσεϊ ξαϊ δθμώςεσεϊ σνήναϊ ποψϊ δεξϊ σοϊ έχεσεϊ
δθμώςειϊςσθξϊαίσθςθ.ϊΚαμόϊμοιπόξϊείξαιϊξαϊςψνπμθρώςεσεϊόμαϊσαϊσνήνασαϊςεϊ
αψσήϊσθϊζάςθϊλαιϊαλομούτυφϊξαϊαποζαςίςεσεϊςσοϊνθχαξοηραζιλόϊςαφϊαξϊταϊ
σαϊεπιμέκεσεϊλαιϊνεϊποιαϊςειρά.
3. Καξαμηήοθκαμ λι ειδικέε καξθηλμίεε νξιε νξμαξιδξικέε νζλλέε;
Νιϊ ειδιλέφϊ λασθηορίεφϊ δεξϊ λασαρηήτθλαξϊ ςσιφϊ ςσρασιυσιλέφϊ ςχομέφϊ οπόσεϊ
πομύσελξοιϊ λαιϊ σρίσελξοιϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ προςλονίςοψξϊ λαιϊ νιαϊ ςειράϊ
επιπρόςτεσυξϊδιλαιομοηθσιλώξϊηιαϊξαϊειςαχτούξϊνεϊμιηόσεραϊνόρια.
4.

Άλλακαμ

ξα

κμιξήμια

ξλη

ύγληε

ή

ξλη

βάμληε;

Όχιϊδεξϊείχανεϊαμμαηέφ, ούσεϊςσοϊύγοφ,ϊούσεϊςσοϊβάροφ.ϊ1.70ϊσοϊύγοφϊηιαϊσαϊ
αηόρια,ϊ1.60ϊηιαϊσαϊλορίσςια.ϊΌςοξϊαζοράϊο ΔΛΣϊταϊπρέπειϊξαϊείξαιϊ18-25ϊηιαϊ
σιφϊλοπέμεφϊλαιϊ19-27ϊηιαϊσοψφϊάξδρεφ.

5. πίραι αβΰ Εενναλλμίκθ αλλά βμγξθ ρλη εβιλληή είμαι θ νζλλή
Ικάμδμ. Πλη οα βεμάνδ αηδμίνραξα;
Καμόϊ ξαϊ είξαιϊ ξαϊ δθμώςεσεϊ έξαϊ σνήναϊ σθφϊ Σ.Σ.Α.Σ. ώςσεϊ ξαϊ αποζύηεσεϊ σθξϊ
σαμαιπυρίαϊ νεσάβαςθφϊ ςσθξϊ Ατήξαϊ ηιαϊ σιφϊ Προλασαρλσιλέφϊ Γκεσάςειφ.ϊ
Χμμυςσεϊ σοξίςσθλεϊ όσιϊ δεξϊ νεσράϊ θϊ ςειράϊ ςσθξϊ αίσθςθϊ αμμάϊ θϊ ςειράϊ ςσοϊ
νθχαξοηραζιλό.
6. Πλια δικαιλλληθξικά οα νξείλδ;
α.ϊΑΠΝϊΓΖΖΗΜΓΣϊ– ΙΔΓΣϊΠΝΥϊΓΦΝΥΜϊΓΖΖΗΜΙΚΗϊΙΕΑΓΓΜΓΙΑ
(1)ϊ Αίσθςθϊ – Υπεύτψξθϊ Δήμυςθϊ ψπογθζίοψ,ϊ όπυφϊ Υπόδειηναϊ Ϊ7Ϋ.
(2)ϊ Φυσοαξσίηραζοϊ (Φ/Α)ϊ απομψσθρίοψ,ϊ εζόςοξϊ έχοψξϊ αποζοισήςειϊ σθξϊ
παρεμτούςαϊ ελπαιδεψσιλήϊ περίοδοϊ λαιϊ παμαιόσερα.ϊ Όςοιϊ αποζοισούξϊ σθξϊ
παρούςαϊελπαιδεψσιλήϊπερίοδο,ϊβεβαίυςθϊσοψϊΖψλειάρχθϊόσιϊείξαιϊνατθσέφϊσθφϊ
Γ”ϊ Ζψλείοψϊ λαιϊ όσιϊ θϊ διαηυηήϊ σοψφϊ νέχριϊ σθξϊ θνερονθξίαϊ ελδόςευφϊ σθφϊ είξαιϊ
σοψμάχιςσοξϊ ΪΚΝΣΛΙΑΫ.ϊ (Υπόδειηναϊ Ϊ5Ϋ).ϊ Γζόςοξϊ οϊ Ζψλειάρχθφϊ αρξθτείϊ σθξ
έλδοςθϊ αψσήφϊ σθφϊ βεβαιώςευφ,ϊ ταϊ αξαζέρεσαιϊ αψσόϊ ςεϊ ιδιαίσερθϊ ψπεύτψξθϊ
δήμυςθϊ ποψϊ ταϊ ψποηράζεσαιϊ απόϊ σοξϊ εξήμιλοϊ ψπογήζιοϊ ήϊ ηιαϊ σοξϊ αξήμιλοϊ
απόϊ σοξϊ αςλούξσαϊ ήϊ σοψφϊ αςλούξσεφϊ σθϊ ηοξιλήϊ νέρινξαϊ ήϊ επισροπείαϊ
τευρούνεξοψϊ

σοψϊ

ηξθςίοψϊ

σθφϊ

ψποηραζήφϊ

απόϊ

ΚΓΠ.

(3)ϊ Πιςσοποιθσιλόϊ ηέξξθςθφ,ϊ απόϊ σοϊ οποίοϊ ταϊ προλύπσειϊ λαιϊ θϊ Γμμθξιλήϊ
ιταηέξεια.
(4)ϊΦυσοσψπίαϊ συξϊδύοϊόγευξϊσθφϊαςσψξονιλήφϊσαψσόσθσαφϊσοψϊψπογθζίοψ.
(5)ϊ Δεμσίοϊ ψηειοξονιλήφϊ εκέσαςθφϊ ψπογθζίοψϊ (ϊ ταϊ προςλονιςσείϊ ςσθϊ Σχομήϊ
πρώσθφϊ

(1θφ)ϊ

προσίνθςθφϊ

σθξϊ

1θϊ

θνέραϊ

συξϊ

ΠΚΓ).

(6)ϊ Νιϊ ψπογήζιοιϊ -εφϊ σθφϊ ΣΙϊ (όμυξϊ συξϊ σνθνάσυξϊ σθφ)ϊ πρέπειϊ επιπμέοξ,ϊ
ψποχρευσιλάϊ ξαϊ ψποβάμοψξϊ πιςσοποιθσιλόϊ αξαηξυριςνέξοϊ απόϊ σοϊ λράσοφ,ϊ
όπυφϊ προβμέπεσαιϊ απόϊ σθξϊ λείνεξθϊ ξονοτεςία,ϊ ποψϊ ταϊ βεβαιώξειϊ σθϊ ηξώςθϊ
σθφϊ Αηημιλήφϊ Γμώςςαφϊ ςεϊ επίπεδοϊ Β2ϊ (Καμή Γξώςθ)ϊ σοψϊ Γψρυπαϊλού
ΠμαιςίοψϊΓμυςςονάτειαφ.
(7)ϊ Γπιςθναίξεσαιϊ όσι,ϊ όςαϊ διλαιομοηθσιλάϊ έχοψξϊ ελδοτείϊ απόϊ κέξθϊ Κρασιλήϊ
αρχήϊ ήϊ Νρηαξιςνόϊ ήϊ Ίδρψναϊ λαιϊ ηιαϊ σοϊ μόηοϊ αψσόϊ είξαιϊ ηραννέξαϊ ςεϊ κέξθϊ
ημώςςα,ϊ διάζορθϊ σθφϊΓμμθξιλήφ,ϊ ταϊ πρέπειϊπρολεινέξοψϊ ξαϊ ηίξοψξϊ δελσάϊ ξαϊ
είξαιϊ επιλψρυνέξαϊ λαιϊ νεσαζραςνέξαϊ ςσαϊ Γμμθξιλάϊ ήϊ απόϊ Γμμθξιλήϊ
Διπμυνασιλήϊ αρχήϊ ςσοϊ εκυσεριλόϊ ήϊ σοϊ Υποψρηείοϊ Γκυσεριλώξϊ σθφϊ Γμμάδαφ.

(8) Γπιπρόςτεσαϊδιλαιομοηθσιλά,ϊεζόςοξϊοϊψπογήζιοφϊψπάηεσαιϊςεϊνιαϊαπόϊσιφϊ
ειδιλέφϊλασθηορίεφ,ϊόπυφϊαξαμύοξσαιϊςσοϊΠαράρσθναϊΪΒΫ.
7. Εα νξείλδ και ξλ δελξίλ ηηειλμλρικήε εκέξανθε;
Όχι!ϊ Τοϊ δεμσίοϊ ψηειοξονιλήφϊ εκέσαςθφϊ ταϊ σοϊ έχεσεϊ ναωίϊ ςαφϊ όσαξϊ
παροψςιαςσείσεϊηιαϊσιφϊπρολασαρλσιλέφϊεκεσάςειφ.
8. Χμειάθεξαι μα έζδ κάβλια ζδξλξηβία ξθε αίξθνθε;
Μαι.ϊΛθϊκεχάςεσεϊξαϊβηάμεσεϊνιαϊζυσοσψπίαϊσθξϊαίσθςθϊλαιϊξαϊσθξϊλρασήςεσε.ϊ
Γίξαιϊ απαραίσθσθϊ όσαξϊ ταϊ παροψςιαςσείσεϊ ηιαϊ σιφϊ Προλασαρλσιλέφϊ εκεσάςειφ.ϊ
Γλσόφϊ απόϊ σθϊ ζυσοσψπίαϊ σθφϊ αίσθςθφϊ σθξϊ πρώσθϊ νέραϊ ταϊ έχεσεϊ ναωίϊ ςαφϊ σθξϊ
αςσψξονιλήϊ σαψσόσθσα,ϊ σοϊ δεμσίοϊ σαψσόσθσαφϊ ψπογήζιοψϊ σοψϊ Υποψρηείοψϊ
Παιδείαφϊ λαιϊ Ερθςλεψνάσυξϊ λαιϊ ζυσοσψπίαϊ (Φ/Α)ϊ σθφϊ αίσθςθφϊ – ψπεύτψξθφϊ
δήμυςθφϊποψϊψπέβαμαξϊηιαϊσθϊςψννεσοχήϊσοψφϊςσιφϊειςαηυηιλέφϊεκεσάςειφ.
9. Έζδ μα δγνδ και ειδικά ραοήραξα. Αμ νηρβένλημ λι θρεμλρθμίεε
ξδμ εκεξάνεδμ νξιε νξμαξιδξικέε νζλλέε;
Λθξϊαξθςψχείσε.ϊΥπογήζιοιϊ-εφϊποψϊταϊδιαηυξιςτούξϊςεϊειδιλάϊνατήνασαϊσοψϊ
ΥΠΑΙΕ,ϊ ταϊ σαϊ δθμώςοψξϊ ςσθξϊ Αίσθςθϊ – Υπεύτψξθϊ Δήμυςήϊ σοψφϊ ηιαϊ ξαϊ
προηραννασιςσούξϊ αξάμοηα.ϊ Γπίςθφ,ϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ ζέροψξϊ λασάϊ σθξϊ
παροψςίαςήϊ σοψφϊ βεβαίυςθϊ σοψϊ Γκεσαςσιλούϊ Κέξσροψ,ϊ ςσθξϊ οποίαϊ ταϊ
αξαζέρεσαιϊ θϊ ςψννεσοχήϊ σοψφϊ ςσιφϊ εκεσάςειφϊ συξϊ αξαζερόνεξυξϊ ειδιλώξϊ
νατθνάσυξ.
10. Πλη νξέλμδ ξα δικαιλλληθξικά και ρέζμι βΰξε βμέβει μα ξα νξείλδ
Ταϊ ςσέμξεσεϊ ςσθϊ ςχομήϊ ποψϊ δθμώςασεϊ πρώσθϊ ςσθξϊ αίσθςθϊ ςαφ.ϊ Προςοχήϊ θϊ
σεμεψσαίαϊνέραϊαποςσομήφϊείξαιϊ12/5.

Αμαληξικέε βλθμλζλμίεε ηια ΟΖπΣ ξιε Σξμαξιδξικέε Σζλλέε
και ξα Παμεβινξήρια και Τ.π.Ι. ξλη ρθζαμλημαζικλύ δελξίλη
ηια ξλ 2014 ρβλμείξε μα βμείξε νξλμ βλθμένξεμλ λδθηΰ
νβληδγμ πΠΙΖπΓΩ ΣΠΟΥΔπΣ ΚΑΙ πΠΑΓΓπΖΛΑ 2014

