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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΝΔ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
1. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι υποψήφιοι της
Ονομαστικής Κατάστασης Δεκτών Υποψηφίων ΣΝΔ θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα
ακόλουθα:
α.

Ο κάθε υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ομάδες: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

& 209.
β. Στην Ονομαστική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων ΣΝΔ δίπλα από το όνομα του κάθε
υποψηφίου αναγράφεται η ομάδα στην οποία αυτός ανήκει καθώς και η ημερομηνία έναρξης των
Προκαταρκτικών Εξετάσεων, οι οποίες, για την κάθε ομάδα, θα διαρκέσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Οι
υποψήφιοι που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων / Τμήμα Ιπταμένων, εφόσον διέλθουν επιτυχώς τις
Προκαταρκτικές Εξετάσεις στη ΣΝΔ, οφείλουν να παρουσιασθούν, στις 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 07:00 στην
128 ΣΕΤΗ (Λητούς και Ακτής 1, Καβούρι Βουλιαγμένης, Τ.Κ. 16671), ώστε να διέλθουν επιπλέον ειδικές
δοκιμασίες διάρκειας 4 ημερών.
γ. Το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ και η Επεξήγηση Γραμμάτων
Στρατιωτικών Σχολών εμφανίζονται στους αναρτημένους πίνακες.
δ. Οι αναγραφόμενοι χρόνοι αποτελούν το πέρας προσέλευσης. Καθυστερημένη άφιξη
στοιχειοθετεί αιτία απόρριψης από τις Προκαταρκτικές εξετάσεις. Ο υποψήφιος οφείλει να προσέλθει,
στην ορισθείσα για την ομάδα του ημερομηνία και ώρα έναρξης, στο χώρο που αναγράφεται στο
συννημένο Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ και θα πρέπει να φέρει:
(1) Την αστυνομική του ταυτότητα.
(2) Το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΑΙΘΠΑ.
(3) Την ημέρα των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι να είναι εφοδιασμένοι με
γραφικά είδη (μολύβι, μπλε στυλό και γομολάστιχα).
(4) Την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών Εξετάσεων ο υποψήφιος θα πρέπει:
(α) Να προσκομίσει συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης καθώς και
όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις/γνωματεύσεις ως παράρτημα (Γ-2) προκήρυξης ΕΔΥΕΘΑ. Μή
προσκόμιση αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις Προκαταρκτικές εξετάσεις.
(β) Αν φέρει διορθωτικά γυαλιά θα πρέπει να τα έχει μαζί του και να μη φορά
φακούς επαφής.
(γ) Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών, θα πρέπει
υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο να
φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.
(5) Στις Αθλητικές Δοκιμασίες οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν αθλητική
περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια) καθώς και να έχουν τα απαραίτητα είδη (μαγιό, σαγιονάρες και
πετσέτα) για τη δοκιμασία της κολύμβησης.
2. Οι υποψήφιοι να ελέγξουν για την ορθότητα των στοιχείων όπως αυτά εμφανίζονται στην
Ονομαστική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων ΣΝΔ και σε περίπτωση διαφοροποίησης να επικοινωνήσουν
το ταχύτερο, με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στα τηλέφωνα: 210-4581337 και 210-4581397.

