
 
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 
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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

 
 1. Στην αναρτηµένη κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων Προκαταρκτικών Εξετάσεων 
ΣΝ∆ δίπλα από τον κωδικό υποψηφίου-ας αναγράφεται η οµάδα (201 έως και 218) στην 
οποία αυτός-τη ανήκει, καθώς και η ηµεροµηνία - ώρα έναρξης των Προκαταρκτικών 
Εξετάσεων, οι οποίες για την κάθε οµάδα θα διαρκέσουν πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 
 
 2. Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να προσέλθουν, στην ορισθείσα για την οµάδα τους 
ηµεροµηνία και ώρα, στην τοποθεσία που αναγράφεται στο αναρτηµένο Πρόγραµµα 
Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝ∆ και θα πρέπει να φέρουν καθηµερινά µαζί τους: 
  α. Το δελτίο αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
  β. Το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου-ας του ΥΠΠΕΘ. 
  γ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά, σε φάκελο. 
 
 3. Οι αναγραφόµενοι χρόνοι αποτελούν το πέρας προσέλευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ 
Καθυστερηµένη άφιξη αποτελεί αιτία απόρριψης από τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. 
 
 4. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια των Προκαταρκτικών 
Εξετάσεων απαγορεύεται και µπορεί να προκαλέσει αποκλεισµό από τις εξετάσεις. 
 
 5. Την ηµέρα των Α’ Ψυχοµετρικών ∆οκιµασιών, οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι-ες µε γραφικά είδη (µολύβι, µπλε στυλό, γοµολάστιχα και ξύστρα). 
 
 6. Την πρώτη ηµέρα των Υγειονοµικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει: 
  α. Να προσκοµίσουν συµπληρωµένο το ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης 
(Υπόδειγµα «4») καθώς και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις / γνωµατεύσεις ως παράρτηµα 
(Γ-2) Προκήρυξης. Μη προσκόµιση αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισµού από τις 
Προκαταρκτικές Εξετάσεις. 
  β. Σε περίπτωση που φοράνε διορθωτικά γυαλιά θα πρέπει να τα έχουν µαζί τους 
και να µη φοράνε φακούς επαφής. 
 
 7. Στις Αθλητικές ∆οκιµασίες οι υποψήφιοι-ες είναι υποχρεωµένοι-ες να φέρουν 
αθλητική περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια), καθώς και να έχουν τα απαραίτητα είδη 
(µαγιό, σκούφο, σαγιονάρες και πετσέτα) για τη δοκιµασία της κολύµβησης. 
 
 8. Οι υποψήφιοι-ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων / Τµήµα Ιπταµένων, 
εφόσον διέλθουν επιτυχώς τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στη ΣΝ∆, οφείλουν να 
παρουσιασθούν στην Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας (ΤΚ 13671, Αχαρνές, Αττική), ώστε να 
διέλθουν επιπλέον ειδικές δοκιµασίες διάρκειας τριών (3) εργάσιµων ηµερών, έχοντας µαζί 
τους αντίγραφα (φωτοτυπίες) του ∆ελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης, καθώς και των 
γνωµατεύσεων / εξετάσεων που το συνοδεύουν. 
 
 9. Οι υποψήφιοι-ες να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους όπως αυτά 
εµφανίζονται στην κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝ∆ και σε 
περίπτωση διαφοροποίησης να επικοινωνήσουν το ταχύτερο, µε τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 
στα τηλέφωνα: 210-4581337 και 210-4581397. 
 
 10. Όι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν διαβάσει προσεχτικά την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού 
για την εισαγωγή Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές Ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. 


