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Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία αποκτούν χωρίς άλλη
διατύπωση, με την εισαγωγή τους στις ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
- Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
- Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση [όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α΄/27-1-2014)].
- Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή σε ΤΕΙ της χώρας.
- Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».
- Οι υποψήφιοι-ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
- Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας, ύψους [Ανάστημα: Άνδρες 1,70 – Γυναίκες 1.60] και βάρους [Δείκτης Μάζας Σώματος - Δ.Μ.Σ. (= Βάρος /
τετράγωνο του ύψους): Άνδρες 19-27, Γυναίκες 18-26].

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1. Υποβολή πλήρους σειράς δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή στη Σχολή της πρώτης προτίμησης

μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.
Δικαιολογητικά
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Ηλεκτρονική συμπλήρωση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου (www.geetha.mil.gr) και εκτύπωση εις
διπλούν (Υπόδειγμα 7).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρειάζεται: α. Αρ. Δελτίου Υποψηφίου, β. Αρ. Δελτίου ταυτότητας και γ. ΑΜΚΑ.
3 φωτογραφίες κεφαλής κατά προτίμηση έγχρωμες εμπροσθίας όψεως του υποψηφίου διαστάσεων 3Χ4 εκ. Μία από
αυτές τοποθετείται στο ειδικό πλαίσιο της Αίτησης, μία στο πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας (αν ζητηθεί)
και μια στο Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης.
Βεβαίωση Διευθυντή Λυκείου (Υπόδειγμα 5). Αν πρόκειται για απόφοιτο, φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου.
Πιστοποιητικό Γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.
Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 στην Αγγλική Γλώσσα: για τους υποψήφιους-ες της Σχολής Ικάρων όλων των
τμημάτων της. (Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή
τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα, ή φωτοαντίγραφα αυτών, στα
οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν μεταφρασμένα τα
πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι/ες υποψήφιοι δύνανται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, μετά από αίτηση τους
στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στη σελίδα 18, παράγραφο 32 της εγκυκλίου).
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.
Τέκνα ή Αδελφοί αναπήρων, τραυματισθέντων, θανόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις κλπ.: δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Οι Σχολές θα ανακοινώσουν στις 8 Ιουνίου 2016 αν στα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαπίστωσαν παρατυπίες ή τυπικές
παραλείψεις και θα τους καλούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν με δική τους μέριμνα στις σχολές μέχρι 15 Ιουνίου 2016.
Οι τελικές καταστάσεις των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί και το πρόγραμμα συμμετοχής στις Προκαταρτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.).θα
ανακοινωθούν στις 24 Ιουνίου 2016. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Για το πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν
από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης.
Οι Προκαταρτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) περιλαμβάνουν:
α. Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (γραπτές και προφορικές δοκιμασίες).
β. Υγειονομικές εξετάσεις με γνωμάτευση γιατρού (σε Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό): α. Γενική αίματος, αιμοσφαιρίνη, 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). Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου (Υπόδειγμα 6) θα προσκομισθεί την πρώτη μέρα των υγειονομικών
εξετάσεων.
Οι εξετάσεις να έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι α π ό τ ι ς 3 0 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 κ α ι μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ α .
γ. Αθλητικές δοκιμασίες: Δρόμος 100μ. – Δρόμος 1000 μ. – Άλμα σε ύψος με φόρα – Άλμα σε μήκος με φόρα – Ρίψη σφαίρας –
Ελεύθερη κολύμβηση (για ΣΝΔ. ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ). Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να πετύχει τα κατώτατα όρια επίδοσης.
Οι υποψήφιοι/ες του Στρατού που θα υποβάλουν αίτηση και για σχολές της ΕΛ.Α.Σ. ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), σε
περίπτωση επιτυχίας τους, να ζητούν βεβαίωση συμμετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από τον Στρατό, για χρήση στις σχολές της
ΕΛ.Α.Σ. ή του Π.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 1. ΓΕΕΘΑ – Τηλ. 21 06574234
2. ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρεθύμνου – Τηλ.: 28310 53722 – Email: kesyp@dide.rerh.sch.gr
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: 28310 87243

