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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΜΥΝ

1.  Καλούνται οι υποψήφιοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού των οποίων τα 
δικαιολογητικά  βρέθηκαν  κανονικά  και  είχαν  ως πρώτη  προτίμηση  την  ΣΜΥΝ,  να 
παρουσιαστούν για προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ, Ψυχοτεχνικά - Υγειονομικά - Συνέντευξη 
Ψυχοτεχνικών - ΑΝΥΕ - Αθλητικά) στην ΣΜΥΝ, στο Σκαραμαγκά Αττικής από 5 Ιουλίου 2012 
έως και 18 Ιουλίου 2012, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν. 

2.   Οι ομάδες και οι ημερομηνίες παρουσιάσεως είναι οι ακόλουθες:

             α. ΟΜΑΔΑ 501 την Πέμπτη 5 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012.
             β. ΟΜΑΔΑ 502 την Παρασκευή 6 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012.
             γ. ΟΜΑΔΑ 503 την Δευτέρα 9 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012.
             δ. ΟΜΑΔΑ 504 την Τρίτη 10 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012.
             ε. ΟΜΑΔΑ 505 την Τετάρτη 11 Ιουλίου έως και την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012.
           στ. ΟΜΑΔΑ 506 την Πέμπτη 12 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012.

3.   Ώρα παρουσιάσεως όλων των υποψηφίων καθημερινά ορίζεται η 07.00.

4.   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

  α. Καθημερινά την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου 
του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

             β. Κατά την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (2η ημέρα ΠΚΕ), το σύνολο 
των  προβλεπόμενων  ιατρικών  εξετάσεων  (εξαιρούνται  οι  ανασφάλιστοι  και  οι  άποροι  οι 
οποίοι έχουν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για προγραμματισμό υγειονομικών εξετάσεων με 
μέριμνα της Σχολής).  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη προσκόμιση όλων των ιατρικών εξετάσεων κατά 
την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από την 
συνέχεια των ΠΚΕ.

             γ. Κατά την πρώτη ημέρα των ΠΚΕ (Ψυχοτεχνικά γραπτά), στυλό, μολύβι και γόμα ή 
διορθωτικό.

             δ. Για τις αθλητικές εξετάσεις (5η ημέρα ΠΚΕ) αθλητική περιβολή και παπούτσια, 
μαγιό, σκουφάκι πισίνας, σαγιονάρες και πετσέτα.  



5.  Όσοι  παρουσιάζουν  συμπτώματα  μαθησιακών  διαταραχών  (π.χ.  δυσλεξία, 
δυσορθογραφία  κ.λ.π.)  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  φέρουν  μαζί  τους  και  ειδική 
βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ. στο οποίο θα φαίνεται το είδος 
και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

    
   Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Μπάκος ΠΝ

                                         Διοικητής 
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