ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
ΣΗ ΑΙΣΗΗ –
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ

εκείσζε:
Οη νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ
απνηεινχλ βνήζεκα θαη δελ
αληηθαζηζηνχλ ηελ πξνθήξπμε, ηελ
νπνία πξέπεη νη ππνςήθηνη λα
κειεηήζνπλ πξηλ ππνβάινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά.

ΠΡΟΟΥΗ
Η Αίηεζε - Τπεχζπλε Γήισζε
ηξαηησηηθψλ ρνιψλ έηνπο 20162017 λα ζπκπιεξσζεί ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ www.geetha.mil.gr θαη
θαηφπηλ λα εθηππσζεί, ππνγξαθεί,
ζεσξεζεί ζε ΚΔΠ ή άιιε αξκφδηα
ηξαηησηηθή,
Αζηπλνκηθή
ή
Γεκνηηθή Αξρή θαη θαηφπηλ λα
απνζηαιεί
ζηε
ρνιή
1εο
πξνηίκεζεο (φπσο απηή δειψλεηαη
ζηελ
αίηεζε),
καδί
κε
ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Αθνινπζεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα
ζπκπιήξσζεο
αίηεζεο,
δειηίνπ
πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο, θαζψο θαη
δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο.

Καη’ αξρήλ δηαβάδνπκε θαη αθνινπζνχκε ηηο
νδεγίεο ζην θφθθηλν πιαίζην.
Σν θφθθηλν πιαίζην θαη νη θφθθηλεο γξακκέο,
ζην ηέινο θάζε ζειίδαο, ζα εμαθαληζηνχλ κφλν
φηαλ ε αίηεζε έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά.
Μφλν ηφηε ε αίηεζε ζα είλαη έηνηκε πξνο
εθηχπσζε θαη απνζηνιή.

Η αίηεζε λα είλαη ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο πνπ
αθνινπζεί (πρ ή αίηεζε πνπ
ππνβάιιεηαη ην 2016 πξέπεη
λα αλαγξάθεη αθαδεκατθφ
έηνο 2016-2017 ).
Δάλ είλαη παιαηνηέξνπ έηνπο,
ζεσξείηαη έιιεηςε.
Κάζε ζειίδα ζα πξέπεη ζην
ηέινο ηεο λα κνλνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππνςήθην
ή
ηνπο γνλείο ηνπ, ή ηνλ
αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα
εάλ ν ππνςήθηνο είλαη αλήιηθνο

Σν πεδίν «ΠΡΟ:……..» επηιέγεη
απηφκαηα ηε ζρνιή πνπ ζα δειψζεηο
σο 1ε πξνηίκεζε παξαθάησ θαη ζηελ
νπνία ζα πξέπεη λα απνζηείιεηο ηελ
αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά.

Γηα παξάδεηγκα,
εάλ σο ζρνιή Νν1
επηιέμεηο ηε ΜΤ - ΧΜΑΣΑ
(2ε ζειίδα ηεο αίηεζεο),
ηφηε απηφκαηα παξαπάλσ ζα ζπκπιεξσζεί
«ΠΡΟ: ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ»

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
ΜΔ ΣΟΝ ΟΡΟ ΥΟΛΗ ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ, ΔΝΝΟΔΙΣΑΙ
Η ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ Ω ΠΡΩΣΗ
ΔΠΙΛΟΓΗ, ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΚΑΙ ΟΥΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ Η ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΗ
ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΠΟΤ ΤΜΠΛΗΡΧΔ Ή
ΘΑ ΤΜΠΛΗΡΧΔΙ Ο ΤΠΟΦΗΦΙΟ –Α, ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ ΣΟΤ

πκπιεξψλεηαη ν
θσδηθφο ππνςεθίνπ
πνπ βξίζθεηαη είηε ζην
δειηίν ππνςεθίνπ, είηε
ζηε βεβαίσζε ιπθείνπ

Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία
πνπ ζπκπιεξψλνληαη
απφ ηνλ ππνςήθην

πκπιεξψλνληαη ηα
ζηνηρεία φπσο
αλαγξάθνληαη ζην δειηίν
ηαπηφηεηαο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο

Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία
πνπ ζπκπιεξψλνληαη
απφ ηνλ ππνςήθην

ηνηρεία πνπ
επηιέγνληαη απφ
θπιηφκελα κελνχ
(βειάθηα)

ηα ηειέθσλα πνπ ζα
δειψζεηο, λα κπνξνχκε
λα ζε βξνχκε

Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία
πνπ ζπκπιεξψλνληαη
απφ ηνλ ππνςήθην

• Απφ ηηο ζρνιέο πνπ δηθαηνχηαη ν ππνςήθηνο βάζεη ηνπ
ιπθείνπ ηνπ, (φ,ηη δειαδή δηθαηνχηαη λα δειψζεη ζην
κεραλνγξαθηθφ ηνπ)

• θαη απφ ηηο ζρνιέο πνπ δηθαηνχηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ
(βιέπε πξνθήξπμε),
επηιέγεη απφ ηα θπιηφκελα κελνχ (βειάθηα), κε αξηζκεηηθή
ζεηξά (1,2,3 θιπ) απηέο πνπ επηζπκεί.

ή ηος Π..

…νκνίσο δειψλεη θαη απφ ηηο ζρνιέο ηεο 2εο ζειίδαο.

ή ηος Π..

…νκνίσο δειψλεη θαη απφ ηηο ζρνιέο ηεο 2εο ζειίδαο.

• Σηο παξαπάλσ δηθαηνχκελεο ζρνιέο πνπ δήισζεο θαη
φπσο ζα ηηο δειψζεηο θαη ζην δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο
(αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα), έρεηο δηθαίσκα λα ηηο δειψζεηο
ζηο μησανογπαθικό ζος με όποια ζειπά θέλειρ,
αλεμάξηεηα απφ ηε ζρνιή πξψηεο πξνηίκεζεο πνπ έρεηο
δειψζεη ζηελ παξνχζα αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε.
• Δπίζεο ζην κεραλνγξαθηθφ κπνξείο λα αθαηξέζεηο ζρνιέο
απφ απηέο πνπ δήισζεο εδψ.
• Γελ κπνξείο φκσο λα δειψζεηο ζην κεραλνγξαθηθφ
πεξηζζφηεξεο, γηαηί ε ζρνιή εμέηαζεο δε ζα ζε
πξνγξακκαηίζεη γη απηέο θαη απφ ην ΤΠΠΔΘ ζα ζεσξεζεί
ζαλ λα κελ ηηο δήισζεο.
• πλεπψο αλ δελ έρεηο απνθαζίζεη αθφκα πνηεο ζρνιέο
ζέιεηο, είλαη θαιχηεξν λα δειψζεηο ηψξα πεξηζζφηεξεο
ζρνιέο θαη αλ δελ ηηο ζέιεηο αξγφηεξα, λα κελ ηηο βάιεηο
ζην κεραλνγξαθηθφ ζνπ.

ή ηος Π..

…νκνίσο δειψλεη θαη απφ ηηο ζρνιέο ηεο 2εο ζειίδαο.

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα
δειψλνπλ ηε ΜΤΝ.

πξέπεη

λα

επηδείμνπλ

φζνη

Όζνη επηζπκνχλ ηε ΜΤΝ, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ
ππνρξεσηηθά θαη ηηο ηέζζεξηο εηδηθφηεηεο πεδίσλ κε Α, Β, Γ
θαη Γ (αιθαβεηηθή ζεηξά πξνηίκεζεο).
Παξάδεηγκα:
Αλ έρσ δειψζεη ηε ΜΤΝ κε «5», δειψλσ ηα πεδία ηεο
σο εμήο:
Δηδηθφηεηεο πεδίνπ Α = Β
Δηδηθφηεηεο πεδίνπ Β = Α
Δηδηθφηεηεο πεδίνπ Γ = Γ
Δηδηθφηεηεο πεδίνπ Γ= Γ

θαη κεηά λα ζπλερίζσ κε άιιεο ζρνιέο (πρ ΣΤΑ =6).

ή ηος Π..

Δάλ ήδε ππεξεηείο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζα
πξέπεη απφ ην θπιηφκελν κελνχ λα επηιέμεηο «ΝΑΙ»
θαη ζην πεδίν «Μνλάδα:…….» λα αλαγξάςεηο ηε
Μνλάδα ζνπ.
Απηφκαηα ζηελ πξψηε ζειίδα, ζην πεδίν «ΠΡΟ:…»,
ζα ζπκπιεξσζεί ην φλνκα ηεο Μνλάδαο ζνπ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ηελ αίηεζε καδί κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ηα ππνβάιιεηο κε κε ππεξεζηαθή
αλαθνξά (Τπφδεηγκα «1» ηεο πξνθήξπμεο) ζηε
Μνλάδα ζνπ.

Η Μνλάδα ζνπ ζα ηα ζηείιεη ππεξεζηαθά ζηε ζρνιή
1εο πξνηίκεζεο (πνπ δήισζεο σο Νν1).

Οη παξάγξαθνη 13,14,15,16,17 θαη 18
ζπκπιεξψλνληαη επηιέγνληαο απφ ηα
θπιηφκελα κελνχ.

ή ηος Π..

ή ηος Π..

Δάλ έρεηο ζθνπφ λα δψζεηο εμεηάζεηο γηα ζρνιέο ηηο ΔΛ.Α ή
ηνπ Π επίιεμε απφ ην θπιηφκελν κελνχ ΝΑΙ, αιιηψο ΟΥΙ.
Δάλ επηιέμεηο ΝΑΙ, ηφηε ε ζρνιή εμέηαζήο ζνπ, εθφζνλ θξηζείο
θαηάιιεινο γηα ΔΛ.Α ή Π, ζα ζνπ δψζεη βεβαίσζε
ζπκκεηνρήο ζηηο ΠΚΔ θαη ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, γηα ρξήζε απφ ηελ
ΔΛ.Α ή ην Π, ψζηε λα κελ ππνβιεζείο μαλά ζηηο ίδηεο
εμεηάζεηο.
Σνλίδεηαη φηη ε ΔΛ.Α θαη ην Π εθδίδνπλ δηθέο ηνπο
πξνθεξχμεηο, αλεμάξηεηεο απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηηο
ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιεηο αίηεζε κε
βάζεη ηα θαζνξηδφκελα ζε απηέο.
Η ζηξαηησηηθή ζρνιή εμέηαζήο ζνπ είλαη αξκφδηα λα ζνπ
δψζεη κφλν ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα είζαη ππνςήθηνο ΔΛ.Α ή
Π, είλαη λα έρεηο δειψζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα Όπισλ ή
Μαρίκσλ (Δ Όπια, ΝΓ Μάρηκνη ή Μεραληθνί, Ι Ιπηάκελνη,
ΜΤ Όπια)

ή ηος Π..

Δάλ δίλεηο γηα πξψηε θνξά παλειιήληεο εμεηάζεηο ή γξάθεηο
μαλά ηα καζήκαηα ηφηε αλήθεηο ζην 90%
Δάλ θξαηάο βαζκνινγίεο απφ ην 2015 ή 2014 ηφηε αλήθεηο ζην
10%
Αλαιφγσο επηιέγεηο απφ ην κελνχ 90% ή 10%.

ή ηος Π..

Δάλ είζαη ηειεηφθνηηνο ή απφθνηηνο ΓΠΑΛ Α’ (κε ηα 4
καζήκαηα), ηφηε απφ ην κελνχ επηιέγεηο «ΔΠΑΛ Α’ ».
Αςηό ζημαίνει όηι δικαιούζαι μόνο ΑΤ, δηλαδή
ΜΤ, ΜΤΝ, ΣΤΑ και ΤΓ.

-----------------------------------------------------------------------------------------Δάλ είζαη ηειεηφθνηηνο ή απφθνηηνο Γνιαίου Λυκείου, ηφηε
επηιέγεηο «ΟΥΙ».
Δάλ είζαη ηειεηφθνηηνο ή απφθνηηνο ΓΠΑΛ Β’ (κε ηα 6
καζήκαηα), ηφηε επηιέγεηο «ΔΠΑΛ Β’ ».
Αςηό ζημαίνει όηι δικαιούζαι όλερ ηιρ ζσολέρ
(αλαιφγσο θαη ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν αλήθεηο)

ή ηος Π..

Δάλ θάπνηνο αλήθεη ζε κηα απφ ηηο εηδηθέο
θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 14, ηφηε επηιέγεη
ζε πνηα αλήθεη.
Σνλίδεηαη φηη, εάλ αλήθεη ζε παξαπάλσ απφ
κία εηδηθέο θαηεγνξίεο, έρεη δηθαίσκα λα
επηιέμεη μόνο μία.
Δάλ επηιεγεί κία απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο,
ηφηε ζηελ 3ε ζειίδα ηεο αίηεζεο (παξάγξαθνο
25) εκθαλίδνληαη απηφκαηα ηα επηπιένλ
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απηά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ
αίηεζε λα ηα αλαγξάςεηο θαη ζηελ
παξάγξαθν 26 απηήο (4ε ζειίδα).

Μαδί κε ηελ αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε, θαηαηίζεληαη
ςποσπευηικά ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 25 (ηα
νπνία εκθαλίδνληαη απηφκαηα απφ ηηο επηινγέο πνπ έρεηο
θάλεη).
Σα θσηναληίγξαθα απνιπηεξίνπ θαη ηαπηφηεηαο, δε
ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλα, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη
εςδιάκπιηα.
Πηςσία Αγγλικήρ Β2 (μόνο για σολή Ικάπυν)
Θα γίνονηαι δεκηά ππυηόηςπα πηςσία Αγγλικήρ
Γλώζζαρ ή επικςπυμένα ανηίγπαθα απηψλ απφ ηα
ηλζηηηνχηα ή ηνπο θνξείο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ρνξήγεζεο ηίηισλ ή από δικηγόπο, μη μεηαθπαζμένα, ή
θσηναληίγξαθα ησλ αλσηέξσ ζηα νπνία λα είλαη επδηάθξηηε
ε επηθχξσζε απηψλ.
Σν ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ, πνπ ρξεηάδεηαη ν ππνςήθηνο,
είλαη 2. (1 επηθνιιάηαη ζηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε, θαη
1 ζην δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο).

Δάλ θάπνηνο έρεη δειψζεη φηη αλήθεη ζε θάπνηα εηδηθή
θαηεγνξία, πρ πνιχηεθλνο, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα
επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ
πξνθήξπμε θαη εκθαλίδνληαη ζηελ 25 ηεο αίηεζεο θαη λα ηα
αλαγξάςεη ζηελ 26

ην παξάδεηγκα (ηέθλν πνιπηέθλσλ) δεηείηαη πηζηνπνηεηηθφ
πνιπηέθλνπ απφ ηελ ΑΠΔ).

Δάλ είρε δεισζεί εηδηθή θαηεγνξία ηξηηέθλσλ, απηή
απνδεηθλχεηαη απφ ην πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ
θαηάζηαζεο ηνπ γνλέα, απφ ηνλ νπνίν αληιεί ην δηθαίσκα
έληαμεο ζηελ εηδηθή θαηεγνξία, ζην νπνίν λα θαίλνληαη ηα ελ
δσή ηέθλα.

ε πεξίπησζε θαηάζεζεο επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ, απηά
αλαγξάθνληαη ζηελ 26
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ εκθαλίζηεθαλ απηφκαηα ζηελ
πξνεγνχκελε ζειίδα ( 25) θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 26
πξέπεη ν ππνςήθηνο λα ηα θαηαζέζεη καδί κε ηελ αίηεζε.

ην ηέινο ηεο αίηεζεο ν ελήιηθνο ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη
ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζεζε ηελ αίηεζε - ππεχζπλε
δήισζε, ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ.

Γηα αλήιηθνπο ππνςεθίνπο, ππνγξάθνπλ θαη νη δχν γνλείο.
ε πεξίπησζε πνπ ε γνληθή κέξηκλα ή επηηξνπεία αζθείηαη
κφλν απφ έλαλ (θαη γη απηφ ππάξρεη κφλν κία ππνγξαθή),
απηφ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ, θσηναληίγξαθν ηνπ νπνίν θαηαηίζεηαη.

θξαγίδεηαη θαη
ππνγξάθεηαη απφ
ηελ αξρή πνπ
ζεσξεί ηελ αίηεζε
(π.ρ. ΚΔΠ)

** Τγειονομική Δξέηαζη Τποτηθίυν
Οη ππνςήθηνη -εο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ
ηηο παξαθάησ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο:
1. Γεληθή αίκαηνο, νπξία, ζάθραξν, θξεαηηλίλε,
ηξαλζακηλάζεο, αηκνζθαηξίλε θαη γεληθή νχξσλ κε
γλσκάηεπζε ηαηξνχ (Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ
ηεο ρψξαο).
2. Αθηηλνγξαθία ζψξαθα FACE κε γλσκάηεπζε
ηαηξνχ (Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ ηεο ρψξαο).
3. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ
(Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ ηεο ρψξαο) όπος να
αναθέπεηαι όηι δύναηαι να ζςμμεηάζσει ζε αθληηικέρ
δοκιμαζίερ.
4. Οθζαικνινγηθή εμέηαζε κε θαηαγξαθή ηεο νπηηθήο
νμχηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ δηαζιαζηηθήο αλσκαιίαο εθάζηνπ
νθζαικνχ, ηελ χπαξμε ή κε δπζρξσκαηνςίαο θαη ηελ χπαξμε
λνζήκαηνο ή πάζεζεο κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ (Ν.Π.Γ.Γ. ή
Ν.Π.Ι.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ ηεο ρψξαο).
5. Χηνξηλνιαξπγγνινγηθή εμέηαζε θαη αθνφγξακκα κε
γλσκάηεπζε ηαηξνχ (Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ
ηεο ρψξαο).
6. Γπλαηθνινγηθή εμέηαζε (κφλν γηα ππνςήθηεο) κε
γλσκάηεπζε ηαηξνχ (Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ
ηεο ρψξαο).

** Τγειονομική Δξέηαζη Τποτηθίυν
- Οη εμεηάζεηο-γλσκαηεχζεηο ζα επηζπλάπηνληαη ζην Γειηίν
Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο (Τπόδειγμα «6»), εζώκλειζηερ ζε
θάκελο (ζην εμσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ) θαη ζα πξνζθνκίδνληαη απφ
ηνλ ίδην ηνλ/ηελ ππνςήθην -α ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξφζσπν ηνπ ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη αξκφδην
γηα ηε σολή 1ηρ (ππώηηρ) πποηίμηζηρ, καηά ηην ππώηη
ημέπα ηυν ΠΚΔ.
- Οη εμεηάζεηο-γλσκαηεχζεηο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ ζε
Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Γ.Ι. ή απφ ηδηψηε ηαηξφ
ηεο ρψξαο, με ηην πποϋπόθεζη να έσοςν γίνει από 30
Αππ 2016 και μεηαγενέζηεπα και να έσοςν εςκπινή
ημεπομηνία και ζθπαγίδα ιαηπού.
- (ΠΡΟΟΥΗ Μη πποζκόμιζη ΟΛΩΝ ηυν παπαπάνυ
εξεηάζευν καηά ηην ππώηη ημέπα παποςζίαζηρ,
αποηελεί αιηία αποκλειζμού από ηη ζςνέσεια ηυν ΠΚΔ).
- Λνηπέο, επηπιένλ θαη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο, θαηά ηελ
θξίζε ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη νη
κεηξήζεηο ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζα γίλνληαη ζην
αξκφδην αλά ρνιή ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν.

- Οη θνηλνί ππνςήθηνη -εο γηα ην Σκήκα Ιπηακέλσλ ηεο
ρνιήο Ιθάξσλ (Ι/ΙΠΣ) κε άιιεο ρνιέο, λα πξνζθνκίζνπλ
ανηίγπαθα ηος Γεληίος Τγειονομικήρ Δξέηαζηρ καθώρ και
ηυν παπαπάνυ γνυμαηεύζευν-εξεηάζευλ ζην Κέληξν
Αεξνπνξηθήο Ιαηξηθήο (ΚΑΙ) φπνπ ζα ππφθεηληαη ζε επηπιένλ
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν. Ιδηαίηεξα απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε
ηεο ηηκήο ηεο αηκνζθαηξίλεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηηο ΑΤΔ θαη
ΚΑΙ.

ηνηρεία πνπ
ζπκπιεξψλνληαη
απφ ηνλ ππνςήθην

ηνηρεία πνπ
ζπκπιεξψλνληαη απφ
ηελ Αλψηαηε
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή

ΠΡΟΟΥΗ:

Οη ζσολέρ πος θα κςκλώζειρ, ζα πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε
από αςηέρ πος δήλυζερ ζηελ αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε και
ηιρ οποίερ δικαιούζαι.
(Αλ θάπνηεο απφ απηέο πνπ είρεο δειψζεη δελ ηηο δηθαηνχζαη είηε
ιφγσ ιπθείνπ, είηε ιφγσ ειηθίαο, ζα ελεκεξσζείο γη απηφ κε ηελ
αλαθνίλσζε ησλ ειιείςεσλ ζηηο 8 Ιοςν 2016 απφ ηελ ηζηνζειίδα
ηεο ζρνιήο πξψηεο πξνηίκεζήο ζνπ.)
• Αλ θπθιψζεηο ζρνιέο πνπ δελ δήισζεο δε ζα ιεθζνχλ
ππφςε απφ ηελ Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή.
• Αλ θπθιψζεηο ζρνιέο πνπ δε δηθαηνχζαη δε ζα ιεθζνχλ
ππφςε απφ ηελ Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή.
• Αλ δελ θπθιψζεηο ζρνιέο, αθφκα θαη αλ ηηο δήισζεο ζηελ
αίηεζε θαη ηηο δηθαηνχζαη, δε ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ
Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή.

πκπιεξψλνληαη απφ ηνπο
ηαηξνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

πκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ηαηξνχο
ηνπ ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ - ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ
1. Πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ
δηάβαζε πξνζεθηηθά ηελ πξνθήξπμε θαη ηηο νδεγίεο
πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηή.
2. ην κεραλνγξαθηθφ ηνπ ΤΠΠΔΘ, έρεηο δηθαίσκα λα
αιιάμεηο ηε ζεηξά (1εο) πξνηίκεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ
ζρνιψλ πνπ επέιεμεο ζηελ αίηεζε - ππεχζπλε
δήισζε, ή λα αθαηξέζεηο θάπνηεο απφ απηέο. Γελ
κπνξείο φκσο λα δειψζεηο ζην κεραλνγξαθηθφ
επηπιένλ ζηξαηησηηθέο ζρνιέο.
3. Σν παξαπάλσ ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα εμεηαζηείο
ζηελ πφιε πνπ επηζπκείο αλαιφγσο ηεο ζρνιήο ηελ
νπνία έρεηο δειψζεη πξψηε ζηελ αίηεζε - ππεχζπλε
δήισζε θαη θαηφπηλ, ζην κεραλνγξαθηθφ ζνπ, λα
απνθαζίζεηο πνηα ζεηξά πξαγκαηηθά ζέιεηο.
4. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία κπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο
κε ηε ΜΤ/ Σκήκα Δηζαγσγηθψλ Δμεηάζεσλ –
Μειεηψλ, ηει 24310 -38635, -38637 θαη -39632.
5. Δάλ έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα θέξεηο ηελ αίηεζε
απηνπξνζψπσο ζηε ΜΤ, θάλε ην. Θα απνθχγεηο
ηπρφλ ιάζε!

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ
•

Πξηλ ππνβάιεηο ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά:


έιεγμε μαλά
 εάλ είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλα,
 εάλ ιείπεη θάηη
 θαη εάλ ηα θσηναληίγξαθα είλαη επθξηλή

 θξάηεζε έλα αληίγξαθν ηεο (ζεσξεκέλεο) αίηεζεο –
ππεχζπλεο δήισζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεηο
καδί ζνπ θαηά ηηο Πξνθαηαξθηηθέο Δμεηάζεηο.

•

Πξνγξακκάηηζε ζχληνκα ηηο εξγαζηεξηαθέο ζνπ
εμεηάζεηο,
γηαηί
νη
Πξνθαηαξθηηθέο
Δμεηάζεηο
(πγεηνλνκηθά – αζιεηηθά – ςπρνκεηξηθά) ζα μεθηλήζνπλ
ιίγν κεηά ηε ιήμε ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηεο Γ’
ιπθείνπ.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

