
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Σημείωση: 
Οι οδηγίες που ακολουθούν 
αποτελούν βοήθημα και δεν 
αντικαθιστούν την προκήρυξη, την 
οποία πρέπει οι υποψήφιοι να 
μελετήσουν πριν υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά. 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 

Στρατιωτικών Σχολών έτους 2018-

2019 να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά 

μέσω του www.geetha.mil.gr και 

κατόπιν να εκτυπωθεί, υπογραφεί, 

θεωρηθεί σε ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια 

Στρατιωτική, Αστυνομική ή 

Δημοτική Αρχή και κατόπιν να 

αποσταλεί στo εξεταστικό κέντρο 

που δηλώνεται στην αίτηση, μαζί 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα 
συμπλήρωσης αίτησης, δελτίου 
υγειονομικής εξέτασης, καθώς και 
διευκρινιστικές οδηγίες. 
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Κατ’  αρχήν διαβάζουμε και ακολουθούμε τις 

οδηγίες της ιστοσελίδας, κατεβάζουμε και 

ανοίγουμε την αίτηση με το Adobe Reader. 

 

Oι κόκκινες γραμμές, στο τέλος κάθε σελίδας, 

θα εξαφανιστούν μόνο όταν η αίτηση έχει 

συμπληρωθεί σωστά. 

 

Μόνο τότε η αίτηση θα είναι έτοιμη προς 

εκτύπωση και αποστολή. 



Η αίτηση να είναι του 

ακαδημαϊκού έτους που 

ακολουθεί (πχ ή αίτηση που 

υποβάλλεται το 2018 πρέπει 

να αναγράφει   ακαδημαϊκό 

έτος 2018-2019 ). 

 

Εάν είναι παλαιοτέρου  έτους, 

θεωρείται έλλειψη. 

Κάθε σελίδα θα πρέπει στο 

τέλος της να μονογράφεται από 

τον υποψήφιο 

 ή τον (ένα) γονέα του,  

ή τον ασκούντα τη γονική 

μέριμνα εάν ο υποψήφιος είναι 

ανήλικος 



Το πεδίο «ΠΡΟΣ:……..» επιλέγει 

αυτόματα το εξεταστικό κέντρο που θα 

δηλώσεις παρακάτω (§11)  και στο 

οποίο θα πρέπει να αποστείλεις την 

αίτηση και τα δικαιολογητικά.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Το εξεταστικό κέντρο το επιλέγεις σύμφωνα με τα κριτήρια της 

επιθυμίας  σου (πχ τοπικά κριτήρια), ανεξάρτητα  από τις 

σχολές που θα δηλώσεις. 

Για παράδειγμα, θέλεις μόνο τη ΣΣΕ και δε δηλώνεις καθόλου 

ΣΜΥ γιατί δε σε ενδιαφέρει, αλλά επιλέγεις τη ΣΜΥ ως 

εξεταστικό κέντρο μόνο και μόνο γιατί μένεις στα Τρίκαλα. 



Συμπληρώνεται ο 

κωδικός υποψηφίου 

που βρίσκεται είτε στο 

δελτίο υποψηφίου, είτε 

στη βεβαίωση λυκείου 

Υποχρεωτικά στοιχεία 

που συμπληρώνονται 

από τον υποψήφιο  



Συμπληρώνονται τα 

στοιχεία όπως 

αναγράφονται στο δελτίο 

ταυτότητας  ή το 

πιστοποιητικό γέννησης 

Υποχρεωτικά στοιχεία 

που συμπληρώνονται 

από τον υποψήφιο  



Υποχρεωτικά στοιχεία 

που συμπληρώνονται 

από τον υποψήφιο  

Στοιχεία που 

επιλέγονται από 

κυλιόμενα μενού 

(βελάκια) 

Στα τηλέφωνα που θα 

δηλώσεις, να μπορούμε 

να σε βρούμε 



• Στην §11 ο υποψήφιος επιλέγει από το κυλιόμενο μενού 

(βελάκια), το εξεταστικό κέντρο που επιθυμεί (όπως είπαμε 

προηγουμένως) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Εάν είσαι ήδη μαθητής ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ και είσαι υποψήφιος 

για  άλλο ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, τότε επιλέγεις τη Σχολή που φοιτάς 

ή το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο αν στη Σχολή 

φοίτησης δεν λειτουργεί τέτοιο, διότι ούτως ή άλλως, σε 

αυτό θα εξεταστείς 



• Από τις σχολές του πίνακα «Γ», §12, ο υποψήφιος 

επιλέγει από τα κυλιόμενα μενού (βελάκια), με «ΝΑΙ» 

αυτές που επιθυμεί. 



…ομοίως δηλώνει και από τις σχολές της 2ης σελίδας. 



…ομοίως δηλώνει και από τις σχολές της 2ης σελίδας. 

• Τις παραπάνω σχολές που δήλωσες και όπως θα τις 

δηλώσεις και στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης (ακολουθεί 

στη συνέχεια), έχεις δικαίωμα να τις δηλώσεις στο 

μηχανογραφικό σου με όποια σειρά θέλεις. 

 

• Επίσης στο μηχανογραφικό μπορείς να αφαιρέσεις σχολές 

από αυτές που δήλωσες εδώ. 

 

• Δεν μπορείς όμως να δηλώσεις στο μηχανογραφικό 

περισσότερες, γιατί το εξεταστικό κέντρο δε θα σε 

προγραμματίσει γι αυτές και από το ΥΠΠΕΘ θα θεωρηθεί 

σαν να μην τις δήλωσες. 

 

• Συνεπώς αν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα ποιες σχολές 

θέλεις, είναι καλύτερο να δηλώσεις τώρα περισσότερες 

σχολές  και αν δεν τις θέλεις αργότερα, να μην τις βάλεις 

στο μηχανογραφικό σου. 



…ομοίως δηλώνει και από τις σχολές της 2ης σελίδας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Αν κάποιες από τις σχολές που δήλωσες, δεν τις δικαιούσαι 

είτε λόγω λυκείου, είτε λόγω ηλικίας, θα ενημερωθείς γι 

αυτό με την ανακοίνωση των ελλείψεων, στις 25 Μαΐου 18, 

στην ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου σου. 

 

Θα απορριφθείς μόνο για τις συγκεκριμένες σχολές και θα 

συνεχίσεις κανονικά τη διαδικασία των εξετάσεων για τις 

υπόλοιπες που δικαιούσαι. 



Οι παράγραφοι 13,14,15,16,17 και 18 

συμπληρώνονται επιλέγοντας από τα 

κυλιόμενα μενού. 



Εάν έχεις σκοπό να δώσεις εξετάσεις για σχολές τις ΕΛ.ΑΣ ή 

του ΠΣ επίλεξε από το κυλιόμενο μενού ΝΑΙ.  

 

Εάν επιλέξεις ΝΑΙ, τότε το εξεταστικό κέντρο, εφόσον κριθείς 

κατάλληλος για ΕΛ.ΑΣ ή ΠΣ, θα σου δώσει βεβαίωση 

συμμετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση από την 

ΕΛ.ΑΣ ή το ΠΣ, ώστε να μην υποβληθείς ξανά στις ίδιες 

εξετάσεις. 

 

Τονίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ και το ΠΣ εκδίδουν δικές τους 

προκηρύξεις, ανεξάρτητες από την προκήρυξη για τις 

στρατιωτικές σχολές και θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση με 

βάση τα καθοριζόμενα σε αυτές. 

 

Το εξεταστικό κέντρο είναι αρμόδιο να σου δώσει μόνο την 

παραπάνω βεβαίωση. 

  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είσαι κατάλληλος για ΕΛ.ΑΣ ή 

ΠΣ, είναι να έχεις επιτύχει τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών 

για ΣΣΕ Όπλα, ΣΝΔ (Μάχιμοι ή Μηχανικοί), ΣΙ Ιπτάμενοι, ΣΜΥ 

Όπλα. 



Εάν δίνεις για πρώτη φορά πανελλήνιες εξετάσεις ή γράφεις 

ξανά τα μαθήματα τότε ανήκεις στο 90% 
 
 
Εάν κρατάς βαθμολογίες από το 2017 ή 2016 τότε ανήκεις στο 

10% 
 
Αναλόγως επιλέγεις από το μενού, 90% ή 10%. 



Εάν είσαι μαθητής (ή απόφοιτος) ΕΠΑΛ, τότε από το μενού 

επιλέγεις «ΕΠΑΛ». 

  

 Αυτό σημαίνει ότι δικαιούσαι μόνο ΑΣΣΥ, δηλαδή 

ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, και ΣΜΥΑ.   

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Εάν είσαι μαθητής (ή απόφοιτος) Γενικού Λυκείου, τότε 

επιλέγεις «ΓΕΛ». 

 

 Αυτό σημαίνει ότι δικαιούσαι όλες τις σχολές 

    (αναλόγως και του πεδίου στο οποίο ανήκεις) 



Υποψήφιος που ανήκει σε μια από τις ειδικές 

κατηγορίες της παραγράφου 14, επιλέγει σε ποια 

ανήκει. 

Τονίζεται ότι, εάν ανήκει σε παραπάνω από μία ειδικές 

κατηγορίες, έχει δικαίωμα να επιλέξει μόνο μία. 

Εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι ανήκει σε μία ειδική κατηγορία, 

τότε θα πρέπει να καταθέσει τα επιπλέον δικαιολογητικά που 

επιβάλλονται από την προκήρυξη και θα εμφανιστούν (βάση 

της επιλογής του) στην §25 (3η σελίδα). 

Επιπλέον δικαιολογητικά: 

α. Τέκνα πολυτέκνων: Πιστοποιητικό από την ΑΣΠΕ, (με τη 

σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος 

κατά την υποβολή) 

β. Τέκνα τριτέκνων:  

 (1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γο-

νέα από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κα-

τηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα. 

 (2) Σε περίπτωση τριτεκνίας λόγω δευτέρου ή και 

περισσοτέρων γάμων, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογη-

τικών (π.χ. δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί 

την επιμέλεια των παιδιών. 

γ. Λοιπές κατηγορίες: Βλέπε προκήρυξη 



 

Μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, κατατίθενται 

υποχρεωτικά τα (κατά περίπτωση) δικαιολογητικά που 

εμφανίζονται στην § 25, αναλόγως των επιλογών που έχουμε 

κάνει. 

 

Τα φωτοαντίγραφα απολυτηρίου και ταυτότητας, δε 

χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, αλλά θα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτα. 

 

Πτυχία Αγγλικής Β2 (μόνο για Σχολή Ικάρων) 

 

Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής 

Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα 

ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων - 

χορήγησης τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα, ή 

φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη 

η επικύρωση αυτών. 

 



Εάν κάποιος καταθέτει επιπλέον δικαιολογητικά, που δεν 

εμφανίζονται αυτόματα στην §25, τα αναγράφει (μετά  την 

εκτύπωση, χειρόγραφα) στην §26. 

Το σύνολο των φωτογραφιών, που χρειάζεται ο υποψήφιος, 

είναι 2. (1 επικολλάται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, και 

1 στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης). 

Στο παράδειγμα  (υποψήφιος που υπηρετεί ήδη στις ΕΔ, που 

έχει απολυτήριο λυκείου και όχι βεβαίωση λυκειάρχη) 

συμπληρώνει τα επιπλέον δικαιολογητικά που καταθέτει και 

δεν έχουν εμφανιστεί παραπάνω. 

Αναφορά στρατιωτικού υποψηφίου όπως υπόδειγμα «1» προκήρυξης  
Φ/Α απολυτηρίου λυκείου  



Στο τέλος της 3η σελίδας (θέση 

υπογραφών) ο ενήλικος υποψήφιος 

συμπληρώνει το ονοματεπώνυμό του και 

την υπογραφή του. 



Για ανήλικους υποψηφίους, 

υπογράφει ο ένας γονέας (δεν 

απαιτείται να υπογράψουν και οι 

δύο) ή ο ασκών τη γονική  

μέριμνα ή επιτροπεία.  



Σφραγίζεται και 

υπογράφεται από 

την αρχή που 

θεωρεί την αίτηση 

(π.χ. ΚΕΠ) 



Με κόκκινο επισημαίνονται στην αίτηση τα 

απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να έχουν οι 

υποψήφιοι  κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

 

Φυσικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

παρακολουθούν την ιστοσελίδα του εξεταστικού 

κέντρου τους, όπου μπορεί να τους δοθούν 

ακόμα πιο συγκεκριμένες οδηγίες. 



Στην τελευταία σελίδα, αναλόγως των στοιχείων 

που δήλωσες, συμπληρώνεται αυτόματα το 

απόκομμα που θα κόψεις και θα κολλήσεις στο 

φάκελο που θα βάλεις την αίτηση και τα 

δικαιολογητικά. 

 

Θα το ταχυδρομήσεις το αργότερο έως τις 10 

Μαΐου 18 (ευδιάκριτη σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Μετά από αυτή την ημερομηνία θεωρείσαι 

εκπρόθεσμος και δεν γίνεσαι δεκτός στη συνέχεια 

της διαδικασίας 



 

** Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων 

 

 Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν 

τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις: 

 

  1. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, 

τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με 

γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό 

της χώρας). 

 

  2. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση 

ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

 

  3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού 

(Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου να 

αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές 

δοκιμασίες. 

 

  4. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής 

οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου 

οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη 

νοσήματος ή πάθησης, με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας). 

 

  5. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με 

γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό 

της χώρας). 

 

  6. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με 

γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό 

της χώρας). 

 



** Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων 

 

 - Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο 

Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «5»), εσώκλειστες σε 

φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και θα προσκομίζονται από 

τον ίδιο τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο 

για το εξεταστικό κέντρο, κατά την πρώτη ημέρα των 

υγειονομικών εξετάσεων. 

 

 - Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε 

Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό 

της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 

Απρ 2018 και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή 

ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού.  

 

  - (ΠΡΟΣΟΧΗ Μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω 

εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ, αποτελεί 

αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).  

 

 - Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την 

κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και οι 

μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο 

αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

 

 - Οι  κοινοί υποψήφιοι -ες για το Τμήμα Ιπταμένων της 

Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) με άλλες Σχολές, να προσκομίσουν 

αντίγραφα του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης καθώς και 

των παραπάνω γνωματεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο 

Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον 

εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση 

της τιμής της αιμοσφαιρίνης των υποψηφίων  από  τις ΑΥΕ και 

ΚΑΙ. 



Στοιχεία που 

συμπληρώνονται 

από τον υποψήφιο 

Στοιχεία που 

συμπληρώνονται από 

την Ανώτατη 

Υγειονομική Επιτροπή 



ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι σχολές που θα κυκλώσεις, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 

από αυτές που δήλωσες στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και 

τις οποίες δικαιούσαι. 

(Αν κάποιες από αυτές που είχες δηλώσει δεν τις δικαιούσαι είτε 

λόγω λυκείου, είτε λόγω ηλικίας, θα ενημερωθείς γι αυτό με την 

ανακοίνωση των ελλείψεων στις 25 Μαΐου 18 από την 

ιστοσελίδα του εξεταστικού σου κέντρου.) 

• Αν κυκλώσεις σχολές που δεν δήλωσες, δε θα ληφθούν 

υπόψη από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. 

• Αν κυκλώσεις σχολές που δε δικαιούσαι, δε θα ληφθούν 

υπόψη από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. 

• Αν δεν κυκλώσεις σχολές, ακόμα και αν τις δήλωσες στην 

αίτηση και τις δικαιούσαι, δε θα ληφθούν υπόψη από την 

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. 



Συμπληρώνονται από τους ιατρούς 

του στρατιωτικού νοσοκομείου 

Συμπληρώνονται από τους 

ιατρούς που πραγματοποιούν 

τις εργαστηριακές εξετάσεις 



Το δελτίο υγειονομικής εξέτασης μπορείς να το βρεις 

απομονωμένο από την προκήρυξη  στην ιστοσελίδα της Σχολής,  

Καρτέλα: «Εισαγωγικές Εξετάσεις»  

Άρθρο: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών –

τριών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ 2018-2019» 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΤΗΝ 1η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΚΕ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ. 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

1. Πριν από τη συμπλήρωση οποιουδήποτε στοιχείου 

διάβασε προσεκτικά την προκήρυξη και τις οδηγίες 

που αναγράφονται σε αυτή. 

 

2. Τονίζεται ότι υποβάλλεται μόνο μία αίτηση - υπεύθυνη 

δήλωση, μόνο σε ένα εξεταστικό κέντρο,  το οποίο 

επιλέγεις με αποκλειστικό κριτήριο να εξεταστείς στην 

πόλη που θέλεις, στην οποία (αίτηση) επιλέγεις όλες 

τις σχολές που σε ενδιαφέρουν. 

 

3. Στο μηχανογραφικό του ΥΠΠΕΘ, έχεις δικαίωμα να 

δηλώσεις τις στρατιωτικές σχολές που επέλεξες 

στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, ή να αφαιρέσεις 

κάποιες από αυτές. Δεν μπορείς όμως να δηλώσεις 

στο μηχανογραφικό επιπλέον στρατιωτικές σχολές. 

 

4. Για οποιαδήποτε απορία μπορείς να επικοινωνήσεις 

με τη ΣΜΥ/ Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων – 

Μελετών, τηλ 24310 -38635, -38637 και -39632. 

 

5. Εάν έχεις τη δυνατότητα να φέρεις την αίτηση 

αυτοπροσώπως στη ΣΜΥ, κάνε το. Θα αποφύγεις 

τυχόν λάθη! 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

• Πριν υποβάλεις την αίτηση και τα δικαιολογητικά: 

 

  έλεγξε ξανά 

 εάν είναι σωστά συμπληρωμένα,  

 εάν λείπει κάτι  

 και εάν τα φωτοαντίγραφα είναι ευκρινή 

 

 κράτησε ένα αντίγραφο της (θεωρημένης) αίτησης – 

υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο θα πρέπει να έχεις 

μαζί σου κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. 

 

• Προγραμμάτισε σύντομα τις εργαστηριακές σου 

εξετάσεις, γιατί οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις 

(υγειονομικά – αθλητικά – ψυχομετρικά) θα ξεκινήσουν 

λίγο μετά τη λήξη των πανελληνίων εξετάσεων. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


