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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΚΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΝ∆
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
1. Στην κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων ΣΝ∆ δίπλα από το όνοµα του κάθε υποψηφίου
αναγράφεται η οµάδα (201 έως και 209) στην οποία αυτός ανήκει καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, οι οποίες, για την κάθε οµάδα, θα διαρκέσουν πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες.
2. Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων / Τµήµα Ιπταµένων, εφόσον
διέλθουν επιτυχώς τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στη ΣΝ∆, οφείλουν να παρουσιασθούν, στις 13
Ιουλίου 2015 και ώρα 07:00 στην 128 ΣΕΤΗ (Λητούς και Ακτής 1, Καβούρι Βουλιαγµένης, Τ.Κ.
16671), ώστε να διέλθουν επιπλέον ειδικές δοκιµασίες διάρκειας 4 εργάσιµων ηµερών, έχοντας
µαζί τους αντίγραφα (φωτοτυπίες) του ∆ελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης καθώς και των
γνωµατεύσεων / εξετάσεων που το συνοδεύουν.
3. Το Πρόγραµµα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) ΣΝ∆ καθώς και η Επεξήγηση
των Γραµµάτων των Στρατιωτικών Σχολών εµφανίζονται στους αναρτηµένους πίνακες.
4. Ο υποψήφιος οφείλει να προσέλθει, στην ορισθείσα για την οµάδα του ηµεροµηνία και
ώρα στο σηµείο που αναγράφεται στο συνηµµένο Πρόγραµµα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝ∆
και θα πρέπει να φέρει καθηµερινά µαζί του:
α. Το δελτίο αστυνοµικής του ταυτότητας και
β. Το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΟΠΑΙΘ.
5. Ο αναγραφόµενος χρόνος στους αναρτηµένους πίνακες αποτελεί το πέρας
προσέλευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Καθυστερηµένη άφιξη στοιχειοθετεί αιτία απόρριψης από τις
Προκαταρκτικές εξετάσεις.
6. Την ηµέρα των Γραπτών Ψυχοµετρικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
εφοδιασµένοι µε γραφικά είδη (µολύβι, µπλε στυλό, γοµολάστιχα και ξύστρα).
7. Την πρώτη ηµέρα των Υγειονοµικών Εξετάσεων ο υποψήφιος θα πρέπει:
(α) Να προσκοµίσει συµπληρωµένο το ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης Υπόδειγµα «6»
καθώς και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις/γνωµατεύσεις ως παράρτηµα (Γ-2) προκήρυξης
Ε∆ΥΕΘΑ. Μή προσκόµιση αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισµού από τις Προκαταρκτικές
Εξετάσεις.
(β) Αν φοράει διορθωτικά γυαλιά θα πρέπει να τα έχει µαζί του και να µη φορά φακούς
επαφής.
8. Στις Αθλητικές ∆οκιµασίες οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν αθλητική
περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια) καθώς και να έχουν τα απαραίτητα είδη (µαγιό,
σκουφάκι, σαγιονάρες και πετσέτα) για τη δοκιµασία της κολύµβησης.
9. Οι υποψήφιοι να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους όπως αυτά εµφανίζονται
στην κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων ΣΝ∆ και σε περίπτωση διαφοροποίησης να επικοινωνήσουν
το ταχύτερο, µε τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων στα τηλέφωνα: 210-4581337 και 210-4581397.
10. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διαβάσει προσεχτικά την προκήρυξη
διαγωνισµού για την εισαγωγή Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές Ακαδηµαϊκού έτους 20152016.

