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Σθνείυςθ:ϊ σοϊ παρόξϊ έηηραζοϊ αποσεμείϊ επιλοψριλόϊ βοήτθνα-ψπόδειηναϊ ϊ λαιϊ οιϊ

εξδιαζερόνεξοιϊ ςεϊ λάτεϊ περίπσυςθϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ νεμεσήςοψξϊ σθϊ ςχεσιλήϊ προλήρψκθ,ϊ ξαϊ

προςαρνόςοψξϊσαϊςχεσιλάϊπεδίαϊλαιϊξαϊεμέηκοψξϊσαϊςχεσιλάϊδιλαιομοηθσιλά-απαισήςειφϊπριξϊ

ψποβάμμοψξϊ σθξϊ αίσθςθϊ λαιϊ προςαρνόςσθλεϊ βάςει σοψϊ ςχεσιλούϊ ψποδείηνασοφϊ ποψϊ

αξαρσήτθλεϊ ςσθξϊ ιςσοςεμίδαϊ σθφϊ ΣΛΥ αμμάϊ λαιϊ ςθναξσιλώξϊ αποριώξϊ ποψϊ αξσινεσυπίωειϊ

λάτεϊχρόξοϊθϊεπιςσθνοξιλήϊονάδαϊσυξϊςψνβούμυξϊςσαδιοδρονίαφϊemploy. 
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ΒΗΛΑΤΑ ΣΥΛΠΖΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΖΩΝ 

Γίξαιϊςθναξσιλόϊξαϊηξυρίωεσαιϊόσι σθξϊαίσθςθϊηιαϊσιφ Σσρασιυσιλέφ Σχομέφϊηιαϊ

σοϊ2015-2016 : 

1. σθξϊςψνπμθρώξοψνεϊθμελσροξιλάϊαπόϊσθξϊιςσοςεμίδαϊwww.geetha.mil.gr  

2. λασόπιξϊσθξϊελσψπώξοψνε 

3. σθξϊψποηράζοψνεϊλαιϊ 

4. σθξϊ τευρούνεϊ ςεϊ Κ.Γ.Π.ϊ ήϊ άμμθϊ αρνόδιαϊ Σσρασιυσιλή,ϊ Αςσψξονιλήϊ ήϊ

ΔθνοσιλήϊΑρχή. 

5.  Έπεισαϊ σθξϊ αποςσέμμοψνεϊ ςσθξϊ Σχομήϊ 1θφ προσίνθςθφϊ (όπυφ αψσήϊ

δθμώξεσαιϊ ςσθξϊ αίσθςθ)ϊ ναωίϊ νε σαϊ απαισούνεξαϊ διλαιομοηθσιλά (ποψϊ

βρίςλοξσαιϊ νέςαϊ ςσθξϊ αίσθςθϊ λαιϊ σθξϊ προλήρψκθϊ συξϊ ςσρασιυσιλώξϊςχομώξ) 

έως ξθμ Παμανκευή 15 Λαΐλυ 2015 (ςζραηίδαϊσαχψδρονείοψ). 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣπΖΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΖπΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΛΠΖΗΡΩΣΗ 

ΟΔΗΓΙπΣ ΣΥΛΠΖΗΡΩΣΗΣ πΝΤΥΠΟΥ 

Απαραίσθσεφ  προϋποτέςειφϊηιαϊξαϊλασαςσείϊεπεκερηάςινθϊθϊΑΙΤΗΣΗϊ- ΥΠΓΥΘΥΜΗϊΔΗΛΩΣΗϊ

σοψϊψπογθζίοψϊυφϊαλομούτυφ: 

α.         Η ύπαρκθ περιβάμμοξσοφ WINDOWS ςσοξ Η/Υ ποψ τα χρθςινοποιήςεσε. 

β.         Η ύπαρκθ σθφ εζαρνοηήφ ADOBE READER ςσοξϊαξυσέρυϊΗ/Υ. 

η.         Πρώσα από όμα, αποτθλεύεσε ςσοξ Η/Υ ςαφ σθξ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΓΥΘΥΜΗ ΔΗΛΩΣΗ σοψ 

ψπογθζίοψ λαι ςσθξ ςψξέχεια σθξ αξοίηεσε προλεινέξοψ ξα σθξ ςψνπμθρώςεσε. 

δ.         Ξελιξάσε από σθξ αρχή. Προςοχή διόσι αξ δεξ έχεσεϊςψνπμθρώςειϊπροθηούνεξοϊ

πεδίοϊδεξϊνπορείσεϊξαϊςψξεχίςεσεϊςσοϊεπόνεξο. 

ε.         Σσα πεδία όποψ απαισείσαι ςψνπμήρυςθ ςσοιχείυξ σοψ ψπογθζίοψ, αψσή 

πραηνασοποιείσαι νε εμμθξιλά λεζαμαία (όπυφ αξαζέρεσαι λαι ςσιφ οδθηίεφ σοψ εξ μόηυ 

εξσύποψ) εξώ ςσα ψπόμοιπαϊπεδία,ϊεπιμέηεσαιϊαπόϊσοξϊψπογήζιοϊνέςαϊαπόϊσιφϊεπιμοηέφϊποψϊ

ήδθϊψζίςσαξσαιϊςεϊλάτεϊπεδίοϊκεχυριςσά. 

http://www.geetha.mil.gr/
https://get.adobe.com/reader/
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ΣΥΛΒΟΥΖπΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΖΩΝ 

1. Παίζει μΰλλ θ νειμά δήλωνθς ξωμ νχλλώμ ή νειμά νξλ ρθχαμλημαζικΰ; 

Δεξϊ νεσράϊ θϊ ςειράϊ δήμυςθφϊ συξϊ ςχομώξϊ ςσθξϊ αίσθςθϊ σοψϊ Υποψρηείοψϊ Γτξιλήφϊ Άνψξαφ.ϊ

Αψσόϊποψϊνεσράϊείξαιϊθϊςειράϊσυξϊςχομώξϊςσοϊνθχαξοηραζιλό.ϊΔθμαδήϊαξϊβάμεσεϊπρώσθϊ

προσίνθςθϊσθϊΣ.Σ.Α.Σ. Μονιλήϊςσθξϊαίσθςθϊλαιϊσεμιλάϊδιαπιςσώςεσεϊόσιϊσοϊσνήναϊποψϊτέμεσεϊ

ξαϊειςαχτείσεϊείξαιϊσοϊΣΣΑΣϊΨψχομοηίαφϊποψϊσοϊείχασεϊ2οϊταϊδθμώςεσεϊπρώσθϊπροσίνθςθϊ

ςσοϊνθχαξοηραζιλόϊςαφϊσθϊΣΣΑΣϊΨψχομοηία. 

2. Αμ δε δθλώνω έμα ξρήρα νξθμ αίξθνθ ξωμ νξμαξιωξικώμ νχλλώμ; 

Προςοχή!ϊΑξϊδεξϊδθμώςεσεϊέξαϊσνήναϊςσθξϊαίσθςθϊσυξϊςσρασιυσιλώξϊςχομώξϊαλόναϊλαιϊαξϊ

έχεσεϊσαϊνόριαϊλαιϊσοϊδθμώςεσεϊςσοϊνθχαξοηραζιλόϊςαφϊδεμσίοϊδεξϊταϊειςαχτείσεϊςεϊαψσόϊ

ηιασίϊδεξϊσοϊείχασεϊσςελάρειϊςσθξϊαίσθςθϊσυξϊςσρασιυσιλώξϊςχομώξ.ϊΛπορείσεϊξαϊαμμάκεσεϊ

σθϊςειράϊπροσίνθςθφϊςσοϊνθχαξοηραζιλόϊαμμάϊδεξϊνπορείσεϊξαϊδθμώςεσεϊσνήναϊποψϊδεξϊσοϊ

έχεσεϊδθμώςειϊςσθξϊαίσθςθ.ϊΚαμόϊμοιπόξϊείξαιϊξαϊςψνπμθρώςεσεϊόμαϊσαϊσνήνασαϊςεϊαψσήϊσθϊ

ζάςθϊ λαιϊ αλομούτυφϊ ξαϊ αποζαςίςεσεϊ ςσοϊ νθχαξοηραζιλόϊ ςαφϊ αξϊ ταϊ σαϊ επιμέκεσεϊ λαιϊ νεϊ

ποιαϊςειρά. 

3. Καξαμηήοθκαμ λι ειδικές καξθηλμίες νξις νξμαξιωξικές νχλλές; 
 

Νιϊ ειδιλέφϊ λασθηορίεφϊ δεξϊ λασαρηήτθλαξϊ ςσιφϊ ςσρασιυσιλέφϊ ςχομέφϊ οπόσεϊ πομύσελξοιϊ λαιϊ

σρίσελξοι ταϊπρέπειϊξαϊπροςλονίςοψξϊλαιϊνιαϊςειράϊεπιπρόςτεσυξϊδιλαιομοηθσιλώξϊηιαϊξαϊ

ειςαχτούξϊνεϊμιηόσεραϊνόρια. 

 

4. Πλια επιπμΰνοεξα έηημαζα απλνξέλλλυμ λι ειδικές καξθηλμίες; 

ΠΟΖΥΤπΚΝΟΙ 

ΤέλξαϊΠομψσέλξυξϊΒεβαίυςθϊλψρυνέξθϊαπόϊσθξϊΑξυσάσθϊΣψξονοςποξδίαϊΠομψσέλξυξϊ(νεϊ

σθϊςζραηίδαϊΪσψηχάξειϊέηλψροΫϊλαιϊεξσόφϊσθφϊδιάρλειαφϊιςχύοφϊλασάϊσθξϊψποβομή). 

 

ΤΡΙΤπΚΝΟΙ 

ΤέλξαϊΝιλοηεξειώξϊνεϊσρίαϊπαιδιάϊ(1)ϊΠιςσοποιθσιλόϊΝιλοηεξειαλήφϊΚασάςσαςθφϊαπόϊσοϊδήνοϊ

ςσαϊδθνοσομόηιαϊσοψϊοποίοψϊείξαιϊεηηεηραννέξοιϊοιϊηοξείφϊσοψϊψπογθζίοψ/αφϊήϊοϊηοξέαφϊ

απόϊσοξϊοποίοϊαξσμείϊσοϊδιλαίυναϊέξσακθφϊςσθξϊειδιλήϊλασθηορία,ϊςσοϊοποίοϊξαϊζαίξοξσαιϊσαϊ

εξϊωυήϊσέλξα. 
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5. Άλλακαμ ξα κμιξήμια ξλυ ύγλυς ή ξλυ βάμλυς; 

Όχιϊδεξϊείχανεϊαμμαηέφ, ούσεϊςσοϊύγοφ,ϊούσεϊςσοϊβάροφ.ϊ1.70ϊσοϊύγοφϊηιαϊσαϊαηόρια,ϊ1.60ϊ

ηιαϊσαϊλορίσςια.ϊΌςοξϊαζοράϊο ΔΛΣϊταϊπρέπειϊξαϊείξαιϊ18-25ϊηιαϊσιφϊλοπέμεφϊλαιϊ19-27ϊηιαϊ

σοψφϊάξδρεφ. 

6. πίραι απΰ Βΰμεια πλλάδα αλλά πμώξθ ρλυ επιλληή είμαι θ νχλλή Ικάμωμ. Πλυ οα 

πεμάνω αηωμίνραξα; 

Καμόϊ ξαϊ είξαιϊ ξαϊ δθμώςεσεϊ έξαϊ σνήναϊ σθφϊ Σ.Σ.Α.Σ. ώςσεϊ ξαϊ αποζύηεσεϊ σθξϊ σαμαιπυρίαϊ

νεσάβαςθφϊςσθξϊΑτήξαϊηιαϊσιφϊΠρολασαρλσιλέφϊΓκεσάςειφ.ϊΆμμυςσεϊσοξίςσθλεϊόσιϊδεξϊνεσράϊ

θϊςειράϊςσθξϊαίσθςθϊαμμάϊθϊςειράϊςσοϊνθχαξοηραζιλό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σεϊ περίπσυςθϊ ποψϊ ψπάρκειϊ λάποιαϊ αξσίρρθςθϊ απόϊ σθϊ ηραννασεία λάποιαφϊ

ςχομήφ,ϊλαμόϊταϊήσαξϊξαϊηίξειϊπαραπονπήϊςσοϊξ.2913/2001ϊςσοϊάρτροϊ7,ϊπαράηραζοφϊ3,ϊ

όποψϊδθμώξεσαιϊρθσάϊόσι:ϊ 

 

 

 

7. Εα νξείλω ξώμα και ξλ Δελξίλ Υηειλμλρικής πκέξανθς; 

Τοϊ Δεμσίοϊ Υηειοξονιλήφ Γκέσαςθφϊ Υπογθζίοψϊ ταϊ προςλονιςσεί ςσθϊ Σχομήϊ

πρώσθφϊ  1θφ  προσίνθςθφ σθξ 1θ θνέρα συξ Π.Κ.Γ. λαιϊ ΔπΝ αποςσέμμεσαι σώρα.ϊ Νι 

εκεσάςειφϊξαϊέχοψξϊηίξειϊαπόϊσιφ 30ϊΑπριμίοψϊ2015ϊλαιϊέπεισα. 

8. Έχω μα δώνω και ειδικά ραοήραξα. Αμ νυρπένλυμ λι θρεμλρθμίες ξωμ εκεξάνεωμ 

νξις νξμαξιωξικές νχλλές; 

Λθξϊαξθςψχείσε.ϊΥπογήζιοιϊ-εφϊποψϊταϊδιαηυξιςτούξϊςεϊειδιλάϊνατήνασαϊσοψϊΥΠΑΙΘ,ϊταϊσαϊ

δθμώςοψξϊ ςσθξϊ Αίσθςθ – Υπεύτψξθϊ Δήμυςήϊ σοψφϊ ηιαϊ ξαϊ προηραννασιςσούξϊ αξάμοηα.ϊ

Γπίςθφ,ϊ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ ζέροψξϊ λασάϊ σθξϊ παροψςίαςήϊ σοψφϊ βεβαίυςθϊ σοψϊ Γκεσαςσιλούϊ
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Κέξσροψ,ϊ ςσθξϊοποίαϊ ταϊαξαζέρεσαιϊ θϊςψννεσοχήϊ σοψφϊςσιφϊ εκεσάςειφϊ συξϊαξαζερόνεξυξϊ

ειδιλώξϊνατθνάσυξ. 

9. Πλυ νξέλμω ξα δικαιλλληθξικά και ρέχμι πΰξε πμέπει μα ξα νξείλω 

Ταϊςσέμξεσεϊςσθϊςχομήϊποψϊδθμώςασεϊπρώσθϊςσθξϊαίσθςθϊςαφ.ϊΠροςοχήϊθϊσεμεψσαίαϊνέραϊ

αποςσομήφϊείξαιϊ15/5. Όμεφ οιϊδιεψτύξςειφϊσυξϊςχομώξϊβρίςλοξσαιϊςσθξϊσεμεψσαίαϊςεμίδαϊ

σθφ Αίσθςθφϊςαφ. 

Αμαλυξικές πλθμλζλμίες ηια ΟΖπΣ ξις Σξμαξιωξικές Σχλλές και ξα 

Παμεπινξήρια και Τ.π.Ι. ξλυ ρθχαμλημαζικλύ δελξίλυ ηια ξλ 2015 

ρπλμείξε μα βμείξε νξλμ πλθμένξεμλ λδθηΰ νπλυδώμ πΠΙΖπΓΩ ΣΠΟΥΔπΣ 

ΚΑΙ πΠΑΓΓπΖΛΑ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


