ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ Σ.Μ.Υ.Ν. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Οι επιτυχόντες σπουδαστές στη ΣΜΥΝ, καλούνται να προσέλθουν την Δευτέρα 13
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 08.00 στο Φυλάκιο 1 (Φ-1) του Πολεμικού Ναυτικού στο Ν. Οχυρό
Σκαραμαγκά. Από εκεί με τη συνοδεία βαθμοφόρων, θα μεταβούν με λεωφορείο στις
εγκαταστάσεις της Σχολής για να ξεκινήσει η διαδικασία της κατάταξής τους στη ΣΜΥΝ.
Οι προς κατάταξη σπουδαστές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους την ημέρα της κατάταξης
άλλα πολιτικά είδη πλην αυτών που φορούν, επιτρέπονται μόνο είδη ατομικής υγιεινής
(σαμπουάν , αφρόλουτρο , οδοντόβουρτσα , οδοντόκρεμα , ξυριστικά , είδη υγιεινής εμμήνου
ρήσεως , ατομικό νεσεσέρ) , εσώρουχα λευκού χρώματος καθώς επίσης και γραφική ύλη (τετράδιο
στυλό , μολύβι) . Εξαιρέσεις γίνονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και αφού δηλωθούν και
εγκριθούν από το αρμόδιο προσωπικό της Σχολής (π.χ. λήψη φαρμάκων για λόγους υγείας, χρήση
συγκεκριμένων ειδών για αποφυγή αλλεργιών, κλπ). Επίσης δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της
προπαίδευσης από τους προπαιδευόμενους η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και η κατοχή
τιμαλφών (χρυσαφικά, σταυροί, αλυσίδες, σκουλαρίκια, ρολόγια, κλπ.) ενώ επιτρέπονται οι κάρτες
για καρτοτηλέφωνα τα οποία διαθέτει η Σχολή και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για
επικοινωνία με τους οικείους τους τις ελεύθερες ώρες τους.
Κατά τη διαδικασία της κατάταξης (έλεγχος παρουσίας και ταυτοποίηση των επιτυχόντων,
έλεγχος και καταγραφή των στοιχείων τους, συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, παροχή
οδηγιών), οι καταταγέντες σπουδαστές οφείλουν να παραδώσουν προς φύλαξη τα χρήματα σε
τριμελή επιτροπή που θα έχει καθορισθεί για αυτό το σκοπό, καθώς απαγορεύεται η κατοχή
χρημάτων κατά τη διάρκεια της προπαίδευσης που ακολουθεί, πλην μικροποσού (μέχρι 20 ευρώ).
Με την ολοκλήρωση της προπαίδευσης πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη ημέρα και
ώρα τελετή ορκωμοσίας, όπου πλέον οι προπαιδευόμενοι ορκίζονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί.
Μετά την ορκωμοσία ακολουθεί ολιγοήμερη άδεια των Δοκίμων Υπαξιωματικών και αφού
επανέλθουν εντάσσονται πλέον στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής.
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