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Βοηθητικές οδηγίες για υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών 2016

*

1. Η Αίτηση–Δήλωση των Στρατιωτικών Σχολών (Υπόδειγμα Ε7) συμπληρώνεται μόνο
ηλεκτρονικά (την κατεβάζετε από www.geetha.mil.gr), εκτυπώνεται, υπογράφεται
(χρειάζεται θεώρηση υπογραφών) και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μόνο στη
Σχολή πρώτης προτίμησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την
Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 (σφραγίδα δημόσιας ή ιδιωτικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε7 (πηγή: ΓΕΕΘΑ):
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως:
α. Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε.
β. Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER ή PDF - XChange Viewer στον
ανωτέρω Η/Υ.
γ. Πρώτα απ’ όλα, αποθηκεύετε στον Η/Υ σας την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ (Ε7) του υποψηφίου και στην συνέχεια την ανοίγετε με το ανωτέρω
λογισμικό προκειμένου να τη συμπληρώσετε.
δ. Ξεκινάτε από την αρχή. Προσοχή διότι αν δεν έχετε συμπληρώσει προηγούμενο
πεδίο δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο.
ε. Στα πεδία όπου απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων του υποψηφίου, αυτή
πραγματοποιείται με ελληνικά κεφαλαία (όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του εν
λόγω εντύπου) ενώ στα υπόλοιπα πεδία, επιλέγεται από τον υποψήφιο μέσα από
τις επιλογές που ήδη υφίστανται σε κάθε πεδίο ξεχωριστά.
2. Σχολή πρώτης προτίμησης θεωρείται η Σχολή που σημειώνεται ως πρώτη επιλογή
στην Αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές και μπορεί να είναι διαφορετική από τη
Στρατιωτική Σχολή που δηλώνεται ως πρώτη στο Μηχανογραφικό του Υπουργείου
Παιδείας (π.χ. δηλώνεται τώρα ως πρώτη επιλογή η Σχολή Ευελπίδων -ώστε να
εξεταστεί ο υποψήφιος στην Αθήνα- και μετά στο Μηχανογραφικό δηλώνεται πρώτη η
ΣΣΑΣ).
3. Μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην προκήρυξη ώστε να
διαπιστώσετε αν μπορείτε να δηλώσετε στην Αίτηση-Δήλωση και Σχολή που δεν
δικαιούστε (πχ να δηλώσετε ΣΤΥΑ ενώ προέρχεστε από Θεωρητική Κατεύθυνση, ώστε
να εξεταστείτε στην Αθήνα).
4. Προσοχή: Η σειρά που θα δηλώσετε τώρα τις Σχολές δεν παίζει ρόλο, εκτός από τη
ΣΜΥΝ όπου οι Ειδικότητες Πεδίου έχουν σημασία – αυτές τις συμπληρώνετε όλες με
τη σωστή σειρά αν ενδιαφέρεστε για ΣΜΥΝ.
5. Όσοι επιθυμούν τη ΣΜΥΝ, θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά και τις τέσσερις
ειδικότητες πεδίων με Α, Β, Γ και Δ (αλφαβητική σειρά προτίμησης).
6. Αν παραλείψετε να δηλώσετε τώρα κάποια Σχολή που σας ενδιαφέρει ΔΕΝ θα
μπορέσετε να τη δηλώσετε εκ των υστέρων στο Μηχανογραφικό. Συνεπώς, αν δεν
είστε σίγουροι αν επιθυμείτε μια από τις στρατιωτικές Σχολές να τη συμπληρώσετε
τώρα στην αίτησή σας γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να τη
δηλώσετε στο Μηχανογραφικό.
7. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στη Σχολή Ικάρων (όλων των τμημάτων της) θα πρέπει να
γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (διαβάστε προσεκτικά στη σελ. 11 της
προκήρυξης για το σχετικό δικαιολογητικό που πρέπει να σταλεί μαζί με την Αίτηση).
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8. Να δηλώσετε αν θα συμμετάσχετε σε εξέταση ειδικού μαθήματος ώστε οι
Προκαταρκτικές Εξετάσεις σας για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΠΚΕ) να μην συμπέσουν
με αυτή.
9. Τα δικαιολογητικά στην Παράγραφο 25 παράγονται αυτόματα με τη συμπλήρωση του
εντύπου της Αίτησης-Δήλωσης.
10. Στην παράγραφο 26 συμπληρώνετε μόνο τα δικαιολογητικά σας που δεν εμφανίζονται
στην παράγραφο 25.
11. Το κόκκινο πλαίσιο με τις οδηγίες και οι 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.
12. Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης δεν στέλνεται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά αλλά
προσκομίζεται μαζί με τις απαραίτητες εξετάσεις τη μέρα της παρουσίασης για τις
ΠΚΕ.
13. Κρατήστε φωτοτυπία της Αίτησης-Δήλωσής σας διότι θα την προσκομίσετε για τις ΠΚΕ.
14. Τα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
είναι:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Ε7) υπογεγραμμένη και
θεωρημένη.
Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου (για αποφοίτους) ή Βεβαίωση Λυκείου
(για μαθητές).
Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική
ιθαγένεια.
Φωτοαντίγραφο 2 όψεων του δελτίου ταυτότητας.
Υποψήφιοι Σχολής Ικάρων: Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος που θα βεβαιώνεται η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε
επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά αν ο υποψήφιος υπάγεται σε ειδική
κατηγορία (τρίτεκνοι κλπ)

*
Το παρόν φυλλάδιο έχει βοηθητικό και μόνο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν

υποκαθιστά την Προκήρυξη. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μελετήσουν
προσεκτικά την Προκήρυξη, να συμπληρώσουν της Αίτηση, να αποστείλουν τα
δικαιολογητικά και να ενημερωθούν για τα περαιτέρω. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται
στην προκήρυξη (σελ. 13-14).
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