
                                                                          
    

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΝΔ 

 

 Συγχαρητήρια για την εισαγωγή σας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

Με το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 
13-09-2021 και ώρα 10:00 έχει οριστεί η κατάταξη σας στη Σχολή Ναυτικών Δoκίμων, 
η οποία είναι στη διεύθυνση: 
Τέρμα Χατζηκυριάκου, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ, Πειραιάς , Τ.Κ. 18539. 

 
Κατά την κατάταξη θα φέρετε αποκλειστικά και υποχρεωτικά όσα αναφέρονται 
παρακάτω.  
  
Παρακαλείσθε όπως μας επιβεβαιώσετε τη λήψη του παρόντος e-mail , καθώς και να 
μας γνωστοποιήσετε τον Α.Μ.Κ.Α., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: tee@hna.gr  
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Οδηγίες προς τους Πρωτοετείς Μαθητές της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων κατά την Είσοδό τους στη Σχολή – Προσκόμιση PCR 

COVID-19 test 

 

Οι προς κατάταξη επιτυχόντες νεοπαρουσιαζόμενοι μαθητές (εμβολιασμένοι και 

μη) οφείλουν να υποβληθούν σε PCR COVID-19 test που θα έχει πραγματοποιηθεί 

τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους . 

• Το PCR COVID-19 test μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν σε Κρατικά ή 

Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 

•  

• Κατά την προσέλευσή σας σε Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία πρέπει να 

προσκομίζετε ως απαραίτητο δικαιολογητικό, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα, 

είτε την Πρόσκληση κατάταξης, είτε εκτυπωμένο το έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας που αποδεικνύει την εισαγωγή σας στη Σχολή. 

 

• Μετά το πέρας της εξέτασης πρέπει να συνεννοηθείτε με το Νοσοκομείο για την 

αποστολή του αποτελέσματος αυτού στο email σας, ώστε να το προσκομίζετε με την 

παρουσίασή σας στη Σχολή. Σε περίπτωση παρουσίασης σας στη Σχολή χωρίς την 

ως ώρα λήψη αποτελέσματος του τεστ, θα παραμείνετε σε ενδεδειγμένους χώρους 

απομόνωσης, εντός της Σχολής, έως ότου μας γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα.  

 

• Εφόσον το τεστ είναι θετικό σε λοίμωξη από κορωναϊό, τότε θα ενημερώσετε τη 

Σχoλή και δεν θα παρουσιαστείτε σε αυτή. Θα επικοινωνήσετε ο ίδιος με τον ΕΟΔΥ 

και αφού εκτίσετε την προτεινόμενη από τους ιατρούς του ΕΟΔΥ καραντίνα στο σπίτι, 

θα εισέλθετε στη Σχολή κατόπιν οδηγιών τους  

 

• Η Σχολή σε περίπτωση προσέλευσης πρωτοετούς μαθητή με αδυναμία 

προσκόμισης PCR COVID-19 test, θα τον παραπέμπει άμεσα στο πλησιέστερο 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε αυτό και με την επιστροφή του στη 

Σχολή θα παραμένει σε απομόνωση έως την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19 για την 

κατάταξη του έτους 2021 θα ισχύουν τα παρακάτω : 

 -Στη Σχολή θα εισέρχονται ΜΟΝΟ οι επιτυχόντες/ούσες χωρίς συνοδό.  

-Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μάσκα.  

 

 

 

 

 



                                                                          
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΞΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 

1. Κατά την ημέρα της κατάταξης οι επιτυχόντες/ούσες πρέπει να προσκομίσετε 

τα Δικαιολογητικά Κατάταξης που αναφέρονται στην Εγκύκλιο Διαταγή υπ' αριθμ 

«19» του ΓΕΕΘΑ (Παράρτημα «Ζ») της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής 

Σπουδαστών - τριών, για στις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) του Ακαδημαϊκού 

Έτους 2021 – 22, την οποία μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΣΝΔ. 

2. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχετε αποκλειστικά τα παρακάτω προσωπικά είδη, 

εντός αποσκευής μικρών διαστάσεων (π.χ. σακ βουαγιαζ, σακίδιο) : 

 

   

 

 

 

 

               Είδος Τεμάχια 

Κοινά: 

• Φανελάκια λευκά με μανίκι   10 

• Αθλητικά παπούτσια μονόχρωμα (μαύρα/μπλε/άσπρα/γκρι)  01 

• Λευκές αθλητικές κάλτσες 05 ζεύγη 

• Πάτοι παπουτσιών (καλής ποιότητας) Έως 02 

Άνδρες: 

• Εσώρουχα (σλιπ) λευκού χρώματος 10 

Γυναίκες: 

• Εσώρουχα λευκά 10 

• Στηθόδεσμοι λευκοί βαμβακεροί,  αθλητικού τύπου ( χωρίς 
μπανέλες και σχέδια) 

10 

• Μάκτρα υγείας (σερβιέτες) Όσα 
απαιτούνται 

• Τσιμπιδάκια Όσα 
απαιτούνται 

• Λαστιχάκια μαύρα Όσα 
απαιτούνται 

               Είδος Τεμάχια 

Κοινά: 

• Φανελάκια λευκά με μανίκι   10 

• Αθλητικά παπούτσια μονόχρωμα (μαύρα/μπλε/άσπρα/γκρι)  01 

• Λευκές αθλητικές κάλτσες 05 ζεύγη 

• Πάτοι παπουτσιών (καλής ποιότητας) Έως 02 

• Τετράδιο, στυλό, μολύβι 01 

Άνδρες: 

• Εσώρουχα (σλιπ) λευκού χρώματος 10 

Γυναίκες: 

• Εσώρουχα λευκά 10 

• Στηθόδεσμοι λευκοί βαμβακεροί, αθλητικού τύπου (χωρίς 
μπανέλες και σχέδια) 

10 

• Μάκτρα υγείας (σερβιέτες) Όσα 
απαιτούνται 

• Τσιμπιδάκια Όσα 
απαιτούνται 

• Λαστιχάκια μαύρα Όσα 
απαιτούνται 



                                                                          
 

   3. Όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα είδη θα σας χορηγηθούν από τη ΣΝΔ. 

 

   4. Την ημέρα κατάταξης θα φοράτε τα περιγραφόμενα αθλητικά παπούτσια. 

 

   5. Όσοι φοράτε γυαλιά οράσεως, θα τα φέρετε μαζί σας την ημέρα της κατάταξης.  
 
   6. Εάν κατά την κατάταξή σας υποβάλλεστε σε φαρμακευτική, ορθοδοντική ή άλλη  
θεραπευτική αγωγή, θα φέρετε τα αντίστοιχα φάρμακα και είδη θεραπείας, 
συνοδευόμενα από αντίστοιχη γνωμάτευση ή/και συνταγή ιατρού. 
 
   7. Απαγορεύεται η κατοχή χρημάτων κατά τη διάρκεια της προπαίδευσης, πλην 

μικροποσού (μέχρι 50 ευρώ). 

 

   8. Τονίζεται ότι οι πρωτοετείς μαθητές απαγορεύεται να φέρουν κινητά τηλέφωνα 

μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας. 


