
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (ΠΚΕ)  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΣΜΥΝ

Την 1η ημέρα των ΠΚΕ, οι υποψήφιοι κάθε ομάδας μετά την συγκέντρωσή τους
έξω  από  το  Φυλάκιο-1  (Φ-1)  των  εγκαταστάσεων  του  Πολεμικού  Ναυτικού  στο
Σκαραμαγκά  Αττικής,  συνοδευόμενοι  από  τους  ομαδάρχες,  προσέρχονται  με  τα
διατιθέμενα  μέσα  για  Γραπτές  Ψυχοτεχνικές  Εξετάσεις,  αφού  πρώτα  ελεγχθούν  τα
στοιχεία  τους  από την  ταυτότητά  τους  και  την  καρτέλα  υποψηφίου  των  Πανελλαδικών
Εξετάσεων  και  διασταυρωθούν  με  τα  στοιχεία  των  δικαιολογητικών  που  έχουν  ήδη
αποστείλει.

Την 2η ημέρα των ΠΚΕ, οι υποψήφιοι κάθε ομάδας μετά την συγκέντρωσή τους
έξω από το Φ-1, συνοδευόμενοι από τους ομαδάρχες, προσέρχονται με τα διατιθέμενα
μέσα για  έλεγχο των  Υγειονομικών  Εξετάσεων που έχουν  ήδη διέλθει  και  πρέπει
υποχρεωτικά  να  έχουν  μαζί  τους,  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  της  Ν.Β.  Κανελλόπουλος,
έχοντας μαζί τους την αντίστοιχη ατομική καρτέλα.

Την 3η ημέρα των ΠΚΕ, οι υποψήφιοι κάθε ομάδας μετά την συγκέντρωσή τους
έξω από το Φ-1, συνοδευόμενοι από τους ομαδάρχες, προσέρχονται με τα διατιθέμενα
μέσα  για  Προφορικές  Ψυχοτεχνικές  Εξετάσεις στις  διατιθέμενες  από  την  Σχολή
αίθουσες.  Μετά  το  πέρας  των  Εξετάσεων  αυτών  συντάσσονται  πρακτικά  αφ’  ενός
“επιτυχόντων υποψηφίων” και αφ’ ετέρου  “αποτυχόντων υποψηφίων” οι οποίοι και
αποκλείονται  από  την  υπόλοιπη  διαδικασία  των  Εξετάσεων.  Οι  πίνακες  με  τους
επιτυχόντες  και  τους  αποτυχόντες  ανακοινώνονται  στην  ιστοσελίδα  της
ΣΜΥΝ(hellenicnavy.gr/smyn).

Την 4η ημέρα των ΠΚΕ,  οι  υποψήφιοι  προσέρχονται  με δικά τους  μέσα στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς (Ακτή Μουτσοπούλου 66-68 στη Ζέα), όπου με μέριμνα
των  ομαδαρχών  θα  εξετασθούν  από  την  Ανώτατη  Ναυτική  Υγειονομική
Επιτροπή(ANYE). Μετά το πέρας των Εξετάσεων αυτών συντάσσονται πρακτικά αφ’ ενός
“κατάλληλων  υποψηφίων” και  αφ’  ετέρου  “ακατάλληλων  υποψηφίων”  ή
“υποψηφίων  για  τους  οποίους  δεν  δύναται  να  μορφωθεί  γνώμη  περί  της
υγειονομικής καταλληλότητας, λόγω μη προσκόμισης πλήρων εξετάσεων”, οι οποίοι
και  αποκλείονται  από  την  υπόλοιπη  διαδικασία  των  Εξετάσεων.  Οι  πίνακες  με  τους
κατάλληλους  και  ακατάλληλους  ανακοινώνονται  στην  ιστοσελίδα  της
ΣΜΥΝ(hellenicnavy.gr/smyn).

Την  5η ημέρα  των  ΠΚΕ,  οι  υποψήφιοι  προσέρχονται  με  δικά τους μέσα για
Αθλητικές Δοκιμασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στο κολυμβητήριο της ΣΝΔ
(Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο) Πειραιάς, όπου οφείλουν να έχουν μαζί τους
αθλητική  περιβολή,  αθλητικά  παπούτσια  καθώς  και  μαγιό,  σκουφάκι,  πετσέτα,
σαγιονάρες και εφόσον το επιθυμούν και γυαλιά κολύμβησης. Μετά το πέρας και των
Εξετάσεων αυτών συντάσσονται πρακτικά αφ’ ενός “επιτυχόντων υποψηφίων” και αφ’
ετέρου  “αποτυχόντων  υποψηφίων”.  Οι  πίνακες  με  τους  επιτυχόντες  και  τους
αποτυχόντες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΣΜΥΝ(hellenicnavy.gr/smyn).

Αφού ολοκληρωθούν οι ΠΚΕ, οι τελικοί πίνακες των επιτυχόντων υποψηφίων με τις
Σχολές για τις οποίες κρίθηκαν κατάλληλοι, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση. 



Σημείωση 1:  Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους τη Σχολή
Ικάρων  /  Ιπτάμενοι,  μετά  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  ΠΚΕ  και  εφόσον  το
επιθυμούν,  οφείλουν  να  το  δηλώσουν  στο  Γραφείο  Εισαγωγικών  Εξετάσεων  -
Κατάταξης της ΣΜΥΝ και αφού λάβουν οδηγίες, να παρουσιαστούν για τις επιπλέον
Εξετάσεις  των  Ιπταμένων  στις  εγκαταστάσεις  της  128  ΣΕΤΗ  της  Πολεμικής
Αεροπορίας στο Καβούρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και  ώρα 07:00 (ομάδα
870).Όσοι δεν παρουσιαστούν εκεί την ορισθείσα ημέρα, αποκλείονται από την εν
λόγω Σχολή.

Σημείωση 2: Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους την ΕΛ.ΑΣ ή
το  Π.Σ.  μετά  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  ΠΚΕ  και  εφόσον  κριθούν  ικανοί
υποχρεούνται  να προσέλθουν στο Γραφείο Εισαγωγικών Εξετάσεων - Κατάταξης
της ΣΜΥΝ και να παραλάβουν βεβαίωση, την οποία πρέπει να προσκομίσουν εντός
48  ωρών  στην  Αστυνομική  Διεύθυνση  της  περιοχής  ή  στην  Διοίκηση
Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  στην  οποία  ανήκουν.  Μετά  την  παρέλευση  των  48
ωρών η βεβαίωση δεν γίνεται δεκτή και ο υποψήφιος είτε θα κληθεί να δώσει από
την αρχή Προκαταρκτικές Εξετάσεις ή θα αποκλειστεί εφόσον αυτές θα έχουν ήδη
περατωθεί.  Διευκρινίζεται  ότι  οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να έχουν υποβάλει  και
αίτηση  στην  ΕΛ.ΑΣ.  ή  το  Π.Σ.  σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  προκήρυξη  του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σημείωση  3: Για  οποιαδήποτε  απορία  ή  πρόβλημα  παρουσιαστεί  σε
υποψήφιο  κατά  τη  διάρκεια  των  ΠΚΕ,  πρέπει  μέσω  του  ομαδάρχη  του  να
ενημερωθεί  το  Γραφείο  Εισαγωγικών  Εξετάσεων  -  Κατάταξης  της  ΣΜΥΝ,  ή  να
παρουσιαστεί συνοδευόμενος από έναν εκ των επικεφαλής της ομάδας του στο ίδιο
γραφείο, Τηλέφωνο Γραφείου Κατάταξης: 2105531742 – 744 – 755. 

  Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Β. Κουτσόπουλος ΠΝ
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