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Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
● Γίνονται δεκτοί άνδρες και γυναίκες σε όλες τις σχολές και τμήματα. 

  ● Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την 
οποία αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν στις σχολές. 

● Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
● Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση όπως ορίζει το ΠΔ11/2014(ΦΕΚ 17Α  /27-1-2014) 
● Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. 
● Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία» 

   ● Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας, ύψους[Ανάστημα: Άνδρες 1.70–Γυναίκες: 1.60] & βάρους [Δείκτης Μάζας Σώματος - 
Δ.Μ.Σ.: ΄Ανδρες 19-27– Γυναίκες 18-26] [ΠΔ11/14 & Υ.Α.Φ400/454/380172/Σ.932/14/ΦΕΚ3513/τ.Β/29-12-2014] 

-  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2(ΚΑΛΗ 

ΓΝΩΣΗ) ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  
 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

1. Δήλωση των σχολών στην αίτηση-δήλωση που έχει κατατεθεί στο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο που φοιτούν οι υποψήφιοι  έως 30 Μαρτίου 
2018.ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ/ Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ , ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α.Σ.Σ.Υ. &Α.Σ.Ε.Ι. 

2. Υποβολή πλήρους σειράς δικαιολογητικών απευθείας ή με συστημένη επιστολή ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ μέχρι  την Πέμπτη 10 Μαϊου 2018  (Δε δίνεται παράταση!)   
Δικαιολογητικά για ΄Ελληνες /-ίδες που έχουν την ελληνική ιθαγένεια(παρ.1 -  Παραρτήματος "ΣΤ" της Προκήρυξης) 

 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση . ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) ΘΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (www.geetha.mil.gr), ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 1

ΗΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.  

 2 φωτογραφίες: Μία από αυτές τοποθετείται στο ειδικό πλαίσιο της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης και μία στο 
Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης του υποψηφίου. 

 Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου (για τους αποφοίτους παρελθόντων ετών) ή Βεβαίωση Λυκείου  (Υπόδειγμα 4) 
 Πιστοποιητικό Γέννησης, από το οποίο να προκύπτει και η ελληνική ιθαγένεια. 
 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. 
 Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου [Υπόδειγμα 5 -ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ] 
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ: Αναγνωρισμένο από το κράτος Πιστοποιητικό βεβαίωσης 

της καλής γνώσης (Επιπέδου Β2) της Αγγλικής Γλώσσας [Αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς & δεν το έχουν λάβει 
γίνεται δεκτή η βεβαίωση για επιτυχή συμμετοχή και ο τίτλος πρέπει να κατατεθεί μέχρι την κατάταξη] 

 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τους ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες 
[Πολύτεκνοι: Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων – Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 
Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι γονείς του υποψηφίου ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα της ένταξης στην 
κατηγορία] 

 
Προσοχή!! Να κρατάτε πάντοτε μία φωτοτυπία της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,  

γιατί θα πρέπει να την έχετε μαζί σας, όταν θα παρουσιαστείτε στη σχολή πρώτης  προτίμησης για τις Π.Κ.Ε. 
 

3. Οι Σχολές θα ανακοινώσουν μέχρι τις 25-5-2018 αν στα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαπίστωσαν παρατυπίες ή 
τυπικές παραλείψεις και θα τους καλούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν με δική τους μέριμνα στις 
σχολές μέχρι 5-6-2018. 

4. Οι τελικές καταστάσεις των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί θα ανακοινωθούν στις 15-6-2018. 
5. Για το πρόγραμμα των Προκαταρτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. 

Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής  πρώτης προτίμησης .  
   Οι εξετάσεις αυτές είναι:  

- Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (γραπτές και προφορικές δοκιμασίες) 
- Υγειονομικές εξετάσεις : α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων  β.  Ακτινογραφία θώρακα FACE          

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου 
οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα                           
στ. Γυναικολογική εξέταση (υποψήφιες).  Οι εξετάσεις β. έως στ. πρέπει να συνοδεύονται από γνωμάτευση ιατρού.  Μπορούν να διενεργηθούν σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ  ή από ιδιώτη γιατρό , αρκεί να είναι νόμιμα επικυρωμένες. 

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Να  έ χ ου ν  γ ί ν ε ι  α πό  3 0  Απρ ι λ ί ο υ  2 0 1 8  κ α ι  μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ερα !   
- Αθλητικές δοκιμασίες : Υπάρχουν κατώτατα όρια στα εξής αγωνίσματα: Δρόμος 100μ. – Δρόμος 1000 μ. – άλμα σε ύψος με φόρα – άλμα σε 

μήκος με φόρα – ρίψη σφαίρας 7,25 χλγ – ελεύθερη κολύμβηση (για ΣΝΔ. ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)–  ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ.  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  
Παιδιά πολυτέκνων ή τρίτεκνων οικογενειών , παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Στρατιωτικών ή Πολέμου ή Εθνικής 
Αντίστασης, Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης. 
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