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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
ΧΟΛΩΝ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ΔΕΚΣΟΤ ΓΙΑ Π.Κ.Ε. ΕΣΟΤ 2022
1.

τον αναρτθμζνο Πίνακα Δεκτϊν Τποψθφίων για ςυμμετοχι ςτισ Προκαταρκτικζσ Εξετάςεισ (Π.Κ.Ε.),
αναγράφεται για κάκε υποψιφιο/α θ Ομάδα (101 ζωσ και 1802) ςτθν οποία ανικει.
Για κάκε Ομάδα, οι ΠΚΕ κα διαρκζςουν τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ.

2.

Οι υποψιφιοι/εσ οφείλουν να προςζλκουν ςτθν οριςκείςα για τθν Ομάδα τουσ, θμερομθνία και
ϊρα, ςτθν τοποκεςία που αναγράφεται ςτο αναρτθμζνο «Πρόγραμμα Προκαταρκτικϊν Εξετάςεων
υποψηφίων Σχολϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζτουσ 2022 *ΠΙΝΑΚΕΣ Αϋ(ΟΜΑΔΕΣ 101 -802) - Βϋ
(ΟΜΑΔΕΣ 901- 1502) – Γϋ (ΟΜΑΔΕΣ 1601- 1802)]», φζροντασ κακθμερινά μαηί τουσ :
• Σο Δελτίο ταυτότθτάσ τουσ.
• Φωτοαντίγραφο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ 2022 ι
βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ που διενεργικθκαν το 2020 ι 2021, εφόςον
δεν τουσ ζχει χορθγθκεί Δελτίο ταυτότθτασ υποψθφίου/ασ από το Τπουργείο Παιδείασ και

Θρθςκευμάτων.
• Προςτατευτικι μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (Ν95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι διπλι μάςκα
για τθν πρόλθψθ μετάδοςθσ και διαςποράσ του COVID-19.
• Πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ςε ιςχφ ι βεβαίωςθ νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου ι
PCR COVID-19 test, που κα ζχει πραγματοποιθκεί τισ τελευταίεσ 48 ϊρεσ πριν τθν 1θ θμζρα
παρουςίαςισ τουσ.

3.

Επιπρόςκετα, κατά τθν 1θ θμζρα των Τγειονομικϊν εξετάςεων οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ να ζχουν μαηί τουσ:
(Α) Όλεσ τισ απαιτοφμενεσ Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ – Γνωματεφςεισ, οι οποίεσ διενεργοφνται με
μζριμνα του/τθσ ίδιου/ασ του/τθσ υποψιφιου/ασ, επιςυναπτόμενεσ ςτο «Δελτίο
Τγειονομικισ Εξζταςθσ Τποψθφίου/ασ» (Ζντυπο -1-) τθσ οικείασ Προκιρυξθσ, το οποίο και
κα πρζπει να είναι ΤΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ από τον κατά
περίπτωςθ αρμόδιο ιατρό.
(Β) Σα διορκωτικά γυαλιά οράςεϊσ τουσ (εφόςον φζρουν) και να μθν φοράνε φακοφσ επαφισ.

4.

τισ Ακλθτικζσ Δοκιμαςίεσ οι υποψιφιοι/εσ να φζρουν ακλθτικι περιβολι (αθλητικά ροφχα και
παποφτςια), νερό και ςτυλό.

5.

Για τισ Ψυχομετρικζσ Εξετάςεισ, οι υποψιφιοι/εσ να είναι εφοδιαςμζνοι με γραφικά είδθ (μολφβι,
μπλε ςτυλό, γομολάςτιχα, ξφςτρα).

6.

Οι υποψιφιοι/εσ που δεν κρίνονται ικανοί/εσ ςε κάποια από τισ ΠΚΕ, δεν ςυνεχίηουν τθν εξζταςι τουσ
ςτισ υπόλοιπεσ. Σα αποτελζςματα ανά διαδικαςία και οι υποψιφιοι/εσ που καλοφνται να
ςυμμετάςχουν ςτθν επόμενθ διαδικαςία, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
(www.hcg.gr) και ςτο κτίριο του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Ακτι Βαςιλειάδθ – Πφλεσ Ε1- Ε2,
Πειραιάσ).

7.

Σονίηεται ότι, για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ και τθν ομαλι διεξαγωγι των ΠΚΕ, κα τθρθκεί αυςτθρά
το Πρόγραμμα. Τποψιφιοι/εσ που δεν κα παρουςιαςκοφν ςφμφωνα με το Πρόγραμμα [με την
επιφφλαξη των ιςχυουςϊν διατάξεων περί προςκόμιςησ Βεβαίωςησ Ικανότητασ (Καταλληλότητασ) ή
από Στρατιωτική Σχολή ή από την Ελληνική Αςτυνομία ή από το Πυροςβεςτικό Σϊμα (βλ. και παρ. 8
του παρόντοσ)], ι κα διακόψουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των προκαταρκτικϊν εξετάςεων ι δεν κα
κρικοφν ικανοί/εσ, δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν επιλογι για τισ χολζσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. κατά τθν
ζκδοςθ των αποτελεςμάτων από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και κεωρείται ότι δεν τισ
ζχουν δθλϊςει.
Ιδιαίτερθ εξζταςθ υποψθφίου/ασ αποκλείεται, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ φπαρξθσ αποδεδειγμζνθσ
ανωτζρασ βίασ (δθλ. εξαιρετικισ και ζκτακτθσ περίπτωςθσ, προςκομίηοντασ ανάλογθ βεβαίωςθ ι
άλλο αποδεικτικό ζγγραφο) και μόνο εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ διεξαγωγισ των Π.Κ.Ε.
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8.

«ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ -

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ/Ε ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΩ ΙΚΑΝΟΙ/Ε ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΧΟΛΕ Λ.. -ΕΛ.ΑΚΣ.»
(i) ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
Όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ υποβλθκοφν ςτθ δοκιμαςία των Προκαταρκτικϊν Εξετάςεων, είτε των χολϊν
Ανωτάτων τρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των χολϊν Ανωτζρων τρατιωτικϊν
χολϊν Τπαξιωματικϊν (ΑΤ), είτε τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, είτε του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και
κρικοφν Ικανοί/εσ ςφμφωνα με τα κριτιρια του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., εφόςον ακολοφκωσ υποβάλουν τθ
ςχετικι Βεβαίωςθ Ικανότθτασ (Καταλλθλότθτασ) που κα λάβουν, από τθν αρμόδια τρατιωτικι
χολι/ Εξεταςτικό Κζντρο ι τθν ΕΛ.Α. ι το Π.., αντίςτοιχα, ςτθν Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ:

ikanoipke2022@hcg.gr, κεωροφνται αυτοδικαίωσ Ικανοί/εσ και για τισ χολζσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και
ωσ εκ τοφτου, ΔΕΝ προςζρχονται ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
τθν ανωτζρω Βεβαίωςθ αναγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του υποψθφίου, ο κωδικόσ αρικμόσ
του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, το ανάςτθμα του/θσ
υποψθφίου/ασ και ότι κρίκθκε ικανόσ/ι για το ζτοσ 2022.
Η Βεβαίωςθ Ικανότθτασ υποβάλλεται ςτθν ωσ άνω αναφερόμενθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου απευκείασ ςτθν Επιτροπι παραλαβισ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν, με μζριμνα και
ευκφνθ του ίδιου του υποψθφίου.
Προςοχι: Η λιψθ τθσ Βεβαίωςθσ Ικανότθτασ κα επιβεβαιϊνεται με τθν αποςτολι, εντόσ μίασ (1)
εργάςιμθσ θμζρασ, απαντθτικοφ e-mail από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςτο οποίο και κα επιςυνάπτεται

το αποδεικτικό παραλαβισ/υποβολισ τθσ. Εάν υποψιφιοσ δεν λάβει κατά τα προαναφερόμενα
θλεκτρονικά το αποδεικτικό παραλαβισ, δεν διαςφαλίηεται θ λιψθ τθσ Βεβαίωςθσ Ικανότθτάσ του και
οφείλει εκ νζου και ζγκαιρα να υποβάλει αυτιν.
(ii) ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
Οι βεβαιϊςεισ υποβάλλονται μζςα ςτο χρόνο διενζργειασ των Προκαταρκτικϊν Εξετάςεων του Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. ε περίπτωςθ που οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ των λοιπϊν φορζων (τρατιωτικζσ χολζσ,
Ελλθνικι Αςτυνομία, Πυροςβεςτικό ϊμα) διενεργοφνται ςε μεταγενζςτερο χρόνο, θ ςχετικι
βεβαίωςθ υποβάλλεται το αργότερο τθν μεκεπόμενθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςτθ
τρατιωτικι χολι ι τθν Ελλθνικι Αςτυνομία ι το Πυροςβεςτικό ϊμα, προκειμζνου ο/θ
υποψιφιοσ/α να κεωρθκεί ΙΚΑΝΟ/Η και για τισ παραγωγικζσ χολζσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
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Τποψιφιοι/εσ που κρίκθκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τισ χολζσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ
των προκαταρκτικϊν διαδικαςιϊν του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. δεν μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ ζτερου
φορζα (τρατιωτικζσ χολζσ, Ελλθνικι Αςτυνομία, Πυροςβεςτικό ϊμα) ενϊ ςε περίπτωςθ
προςκόμιςθσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ.
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