
Σύστημα Υποβολής Αίτησης Κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές
Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Μέρος 2ο)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

• Πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία της αίτησης βεβαιωθείτε ότι 
έχετε διαθέσιμο τον αριθμό ΑΜΚΑ και την ταυτότητα ή το 
διαβατήριο σας.

• Η αίτηση σας οδηγεί με αναδυόμενα παράθυρα σε περίπτωση 
ασύμβατων επιλογών ή παραλείψεων.

• Η αίτηση είναι διασυνδεμένη με το Υπουργείο Παιδείας για αυτό μην 
εκπλαγείτε αν δείτε προσυμπληρωμένα πεδία, τα οποία προέρχονται 
από το ΥΠΠΕΘ.

• Μπορείτε να επεξεργαστείτε την αίτηση σας όσες φορές θέλετε 
επιλέγοντας «Προσωρινή Αποθήκευση»



Ανοίγετε μία νέα σελίδα 
περιηγητή ιστού (browser), 
Firefox ή Chrome.

Εδώ θα βρείτε την 
Εγκύκλιο και θα 
έχετε τη 
δυνατότητα να 
εκτυπώσετε την 
Αίτηση και το 
Δελτίο 
Υγειονομικής 
Εξέτασης αφού 
οριστικοποιήσετε 
την αίτηση σας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Εδώ θα βρείτε 
γραπτές 
οδηγίες για τη 
συμπλήρωση 
της αίτησής 
σας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Ανοίγετε μία νέα σελίδα 
περιηγητή ιστού (browser), 
Firefox ή Chrome.

Εδώ μπορείτε 
να βρείτε τα 
στοιχεία 
επικοινωνίας 
για τυχόν 
απορίες σας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Ανοίγετε μία νέα σελίδα 
περιηγητή ιστού (browser), 
Firefox ή Chrome.Από εδώ 

μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στην 
επεξεργασία της 
αίτησής σας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Η πρώτη σελίδα της αίτησης έχει αυτή την εικόνα. Μερικά πλαίσια είναι προσυμπληρωμένα 
λόγω διασύνδεσης με το ΥΠΠΕΘ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Εισάγετε τον Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τον ΑΜΚΑ σας και 
την ημερομηνία γέννησης σας. Τα πεδία που είναι προσυμπληρωμένα 
προέρχονται από το ΥΠΠΕΘ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Αν είστε ήδη σπουδαστής ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 
θα εξεταστείτε στο Εξεταστικό 
Κέντρο της Σχολής σας

Για την Σχολή Ικάρων απαιτείται πτυχίο 
Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 που 
αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ



Η προέλευση ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ συμπληρώνεται αυτόματα από το ΥΠΠΕΘ. 

Επιλέξτε αν ΔΕΝ έχετε την Ελληνική Ιθαγένεια

Επιλέξτε την κατηγορία 
που ανήκετε.



Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Ελέγξτε την ορθότητα τους. Πατήστε «Έχω 
ελέγξει και συμφωνώ» και στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο»



Επιλέξτε τις το Εξεταστικό Κέντρο και τις Σχολές για τις οποίες επιθυμείτε να λάβετε βεβαίωση 
καταλληλότητας. Για να λάβετε αντίστοιχη βεβαίωση για ΕΛ ΑΣ και ΠΣ πρέπει να δηλώσετε και ΣΣΕ 
Οπλα έστω και αν δεν σας ενδιαφέρει η Σχολή. Για το ΛΣ-ΕΛ ΑΣ αντίστοιχα πρέπει να δηλώσετε την 
ΣΝΔ Μηχανικοί, διότι ταυτίζονται οι  διαδικασίες αξιολόγησης. Για ΕΛ ΑΣ, ΠΣ και ΛΣ-ΕΛ ΑΚΤ, εφόσον 
δηλωθούν εδώ, θα λάβετε βεβαίωση καταλληλότητας για να αποφύγετε την ταλαιπωρία να 
περάσετε επιπλέον ΠΚΕ, εφόσον είστε υποψήφιος για ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

Επιλέξτε Εξεταστικό Κέντρο



Επιλέξτε την ειδική κατηγορία 
που ανήκετε

Επιλέξτε τα ειδικά μαθήματα 
που τυχόν εξετάζεστε



Επιλέγοντας «Προσωρινή 
Αποθήκευση» έχετε τη 
δυνατότητα να επεξεργαστείτε 
όσο χρειάζεστε την αίτηση σας.



Αν αποφασίσετε να οριστικοποιήσετε την αίτηση σας θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα. Αν 
συμφωνείτε με τις εμφανιζόμενες επιλογές σας πατήστε «Κατανοώ και συνεχίζω» αλλιώς «Επιστροφή 
στην αίτηση» για περαιτέρω επεξεργασία.



Όταν επιλέξετε «Οριστικοποίηση» η αίτηση σας κλειδώνει. Πρέπει να 
εκτυπώσετε την αίτηση, να τη θεωρήσετε σε ΚΕΠ αρμοδίως και 
ακολούθως να την σκανάρετε στον υπολογιστή σας σε μορφή .pdf και 
να την μεταφορτώσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας



Επιλέγετε ένα δικαιολογητικό και το μεταφορτώνετε. Μόλις έχει μεταφορτωθεί 
(πάντα σε μορφή .pdf) η αίτηση το αντιλαμβάνεται και το διαγράφει. Ακολουθείτε 
την ίδια διαδικασία για όσα δικαιολογητικά προβλέπονται. Όταν μεταφορτώσετε 
όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ...η αίτηση σας είναι έτοιμη για «Αποστολή».



Πριν την τελική υποβολή η αίτηση σας ρωτάει για τελευταία φορά αν θέλετε 
να ελέγξετε τα δικαιολογητικά σας πριν την αποστείλετε. Αν επιλέξετε 
«Κατανοώ και συνεχίζω» μετά μπορείτε να πατήσετε «Αποστολή» και η 
αίτηση σας αποστέλλεται στο εξεταστικό κέντρο επιλογής σας.



Όταν η αίτηση σας αποσταλεί, θα λάβετε αυτό το μήνυμα. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Από το μενού «Ανακοινώσεις» μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση σας και το Δελτίο 
Υγειονομικής Εξέτασης.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ



Το Δελτίο πρέπει να το τυπώσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε εκτύπωση «εμπρός-πίσω». Στην πρώτη σελίδα όλα θα είναι 
συμπληρωμένα σύμφωνα με τις επιλογές σας. Εάν έχετε δηλώσει Σχολή Ικάρων – Τμήμα Ιπταμένων, με 
εξεταστικό κέντρο διαφορετικό της ΔΑΕ/Β1, τότε θα πρέπει να τυπώσετε το δελτίο εις διπλούν. Τέλος, 
τοποθετήστε μια φωτογραφία σας στο ειδικό τετράγωνο.



Στη δεύτερη σελίδα υπάρχουν δύο πίνακες. Στον πρώτο πρέπει να συμπληρώστε τις εργαστηριακές εξετάσεις που 
προβλέπονται να κάνετε πριν τις ΠΚΕ. Οι ΠΚΕ θα αρχίσουν στις 17 Ιουνίου 2019. 
Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης  δεν αποτελεί  δικαιολογητικό της αίτησης αλλά πρέπει να προσκομιστεί στις 
ΠΚΕ. 
Εάν έχετε δηλώσει Σχολή Ικάρων - Τμήμα Ιπταμένων (ΣΙ-ΙΠΤ), με εξεταστικό κέντρο διαφορετικό της ΔΑΕ/Β1, τότε 
θα πρέπει να τυπώσετε το δελτίο εις διπλούν, να συμπληρώσετε τον πίνακα Α εις διπλούν και φυσικά να 
κρατήσετε αντίγραφο των παραπάνω εξετάσεων. Θα χρειαστούν για τις ειδικές εξετάσεις της ΣΙ - ΙΠΤ.



Ο δεύτερος πίνακας εξετάσεων περιλαμβάνει τον ιατρικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στο 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο όταν περάσετε τις Υγειονομικές Εξετάσεις. Προσοχή !!! Δεν πρέπει να γράψετε 
τίποτε σε αυτό τον πίνακα. 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ….
• Η υποβολή των αιτήσεων είναι 02-20 Μαΐου 2019. Δεν θα υπάρξει 

παράταση.

• Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Εξεταστικού κέντρου που 
επιλέξατε για τις ανακοινώσεις των ελλιπών δικαιολογητικών στις 
27 Μαΐου 2019. 

• Αποστείλετε τα ελλιπή δικαιολογητικά σας στο Εξεταστικό Κέντρο 
όπως προβλέπεται και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή και έγκαιρη η 
υποβολή τους. Τελευταία μέρα υποβολής ελλιπών είναι η 
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019. Αν δεν τα υποβάλλετε δεν θα 
εγκριθεί η συμμετοχή σας.



Συνοψίζοντας:
• Μελετήστε προσεκτικά την Εγκύκλιο.
• Σημειώστε τις ημερομηνίες που σας αφορούν (Παράρτημα «Α» 

της Εγκυκλίου)
• Ακολουθήστε τις οδηγίες (Μέρος 1ο και Μέρος 2ο).
• Συλλέξτε τα δικαιολογητικά.
• Αποφασίστε για ποιες Σχολές ενδιαφέρεστε.
• Αποφασίστε σε ποιο Εξεταστικό Κέντρο θέλετε να εξεταστείτε.
• Επεξεργαστείτε την αίτηση όπως περιγράφηκε.
• Μην αφήσετε την αίτηση για την τελευταία μέρα. 



Επίλογος
Αγαπητέ Υποψήφιε-Υποψήφια,

Ελπίζουμε να βρήκες χρήσιμες τις οδηγίες  των παρουσιάσεων που ετοιμάσαμε για εσένα.
Γνωρίζουμε την αγωνία σου, το άγχος των συγγενών σου, τη δυσκολία των Πανελληνίων  και είμαστε 
πρόθυμοι να σε βοηθήσουμε και να λύσουμε κάθε σου απορία για τη συμμετοχή σου στις 
Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων του έτους 2019. 

Με την ηλεκτρονική αίτηση έχεις περισσότερο χρόνο και ευκολία υποβολής. Ακολουθώντας σωστά τα 
βήματα και  προσέχοντας τις οδηγίες πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά !

Σου ευχόμαστε ειλικρινά…ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις και στη ζωή σου!!!

                                                                   


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

