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Αγαπητέ Υποψήφιε 

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) σε καλωσορίζει και σου εύχεται καλή επιτυχία. 

Από σήμερα μέχρι και το πέρας των εξετάσεων θα πρέπει : 

 Να τηρείς επακριβώς το πρόγραμμά της Ομάδας σου, όσον αφορά την ημερομηνία, την ώρα 

και τον χώρο των εξετάσεων που θα πρέπει να βρίσκεσαι. 

 Να έχεις πάντα μαζί σου την αστυνομική σου ταυτότητα και την ταυτότητα υποψηφίου του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). 

 Να φέρεις μαζί σου αθλητικά παπούτσια και αθλητική περιβολή την ημέρα των αθλητικών 

εξετάσεων ενώ αν είσαι υποψήφιος μιας εκ των σχολών ΣΙ/ΙΠΤ,  ΣΝΔ ή ΣΜΥΝ να φέρεις επιπλέον 

μαγιό, σκουφάκι, πετσέτα και σαγιονάρες για την εξέταση στην κολύμβηση. 

 Τις υγειονομικές εξετάσεις που πραγματοποίησες, θα πρέπει να τις έχεις μαζί σου την ημέρα 

που θα παρουσιασθείς στο 414 ΣΝΕΝ (Παλιά Πεντέλη). Την προηγούμενη μέρα να μην έχεις 

καταναλώσει αλκοόλ, ενώ εκείνη την ημέρα δε θα πρέπει να έχεις λάβει πρωινό ή να έχεις πιει 

καφέ ή άλλο ρόφημα, διότι πιθανόν να απαιτηθεί να επαναλάβεις κάποια από τις εξετάσεις τις 

οποίες προσκόμισες. Επίσης θα πρέπει απαραίτητα το ίδιο πρωινό να έχεις κάνει μπάνιο. 

 Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, θα πρέπει να το 

αναφέρεις πριν την πραγματοποίηση των αθλητικών δοκιμασιών προκειμένου να εξετασθείς 

από τον γιατρό που θα βρίσκεται στον χώρο πραγματοποίησης αυτών.   

 Αν μεταξύ των σχολών έχεις δηλώσει την ΣΙ/ΙΠΤ, θα περάσεις επιπλέον ψυχομετρικές και 

εργαστηριακές εξετάσεις στην Α/Β Δεκέλειας (Τατόι  Αττικής) και στο ΚΑΙ (251 ΓΝΑ) μετά το τέλος 

των προκαταρκτικών εξετάσεων της Σχολής και εφόσον είσαι επιτυχών / ούσα σ’ αυτές. 

 Εφόσον είσαι επιτυχών / ούσα στις προκαταρκτικές εξετάσεις και έχεις δηλώσει στην αίτησή 

σου την ΕΛ.ΑΣ ή το Π.Σ. ή το Λ.Σ, με την προϋπόθεση ότι έχεις επιτύχει στα όρια των Σχολών 

των Όπλων στις αθλητικές δοκιμασίες, θα πρέπει να παραμείνεις μετά το πέρας των αθλητικών 

δοκιμασιών για να πάρεις σχετική βεβαίωση την οποία θα πρέπει να προσκομίσεις εντός 2 

ημερών στο αστυνομικό τμήμα που έκανες την αίτηση για την συμμετοχή σου στον διαγωνισμό 

της ΕΛ.ΑΣ. ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. ή του Λ.Σ. Οι βεβαιώσεις αυτές θα δίδονται την 

τελευταία ημέρα των  εξετάσεων.   

 Αν είσαι Στρατιωτικός να δώσεις από την πρώτη ημέρα το φύλλο πορείας στον Ομαδάρχη 

σου.  

 Κατά την παραμονή σου εντός της Σχολής ή εντός των στρατιωτικών νοσοκομείων, 

απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή video. 

 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της Σχολής, όπως 

παρακάτω: 

 Των ψυχομετρικών δοκιμασιών την 2η μέρα των εξετάσεων. 

 Των υγειονομικών εξετάσεων την ημέρα ελέγχου από την ΑΣΥΕ (4η μέρα των 

εξετάσεων). 

 Των αθλητικών δοκιμασιών την 5η μέρα των εξετάσεων.  

 Τα αποτελέσματα δεν κοινοποιούνται τηλεφωνικά από τη Σχολή. 

 Εάν κριθείς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/Η από την επιτροπής Ψυχομετρικών δοκιμασιών δε συνεχίζεις 

στις ιατρικές εξετάσεις. 

 Εάν κριθείς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ/Η από την ΑΣΥΕ δε συνεχίζεις στις αθλητικές δοκιμασίες, εκτός 

εάν η ακαταλληλότητα αναφέρεται μόνο για ορισμένες Σχολές ή τμήματα αυτών, οπότε πρέπει να 

συνεχίσεις για τις υπόλοιπες. 

 Για οποιαδήποτε απορία πρέπει να συμβουλεύεσαι τον Αξιωματικό Συνοδό - Ομαδάρχη σου. 

 Να ενημερωθείς από τoν Ομαδάρχη σου, εάν έχεις συμπεριληφθεί στις ειδικές κατηγορίες, 

εφόσον ανήκεις σε κάποια από αυτές και εάν τα στοιχεία που έχεις δηλώσει είναι ακριβή και δεν 

υπάρχει κάποια εσφαλμένη εγγραφή.                                                                                                                            

 Εάν κατά τη διάρκεια των εξετάσεών προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα επικοινώνησε με 

τη Σχολή στα τηλέφωνα 210-8904127, 210-8970223 και 210-8904026. 

Η Παρουσίαση στην πύλη της Σχολής (Οδός Λάμπτρων) γίνεται στις 0700. Καλή Επιτυχία  


