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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 7673/24-06-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου με θέμα «Προκαταρκτικές εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών/τριών που
θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στις
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων, στις
Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυφυλάκων και Αξιωματικών), στην Πυροσβεστική
Ακαδημία και στις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», σας
γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθμ. 12/8 Μαι 20 Εγκύκλιο Διαταγή του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων
διεξάγονται οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων σπουδαστών, και
συγκεκριμένα, η ΣΣΕ (στη Βάρη Αττικής), η ΣΝΔ (στον Πειραιά), η ΔΑΕ (στη Δεκέλεια
Αττικής), η ΣΣΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) και η ΣΜΥ (στα Τρίκαλα).
Τα ανωτέρω εξεταστικά κέντρα είναι στελεχωμένα με το κατάλληλο
στρατιωτικό προσωπικό, διαθέτουν τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και
καλύπτουν τις ανάγκες υποψηφίων της βόρειας (ΣΣΑΣ), κεντρικής (ΣΜΥ) και νότιας
Ελλάδας (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΔΑΕ).
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι
οποίοι, θα δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο κάποιο άλλο, πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει,
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επιπλέον, να εξεταστούν έως 3 ημέρες, σε πρόσθετες ειδικές υγειονομικές εξετάσεις
και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην Αθήνα, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία τις ΠΚΕ, που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.
Περαιτέρω, για να οριστεί οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική Μονάδα ως
εξεταστικό κέντρο, απαιτούνται θεσμικές αλλαγές που αφορούν, κυρίως, στην
αποστολή και το έργο της, που θα επιφέρει, μεταξύ άλλων, οικονομικό κόστος, ενώ
παράλληλα, θα πρέπει να προηγηθεί αντίστοιχη μελέτη σκοπιμότητας με μετακίνηση
κατάλληλου και εκπαιδευμένου στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο θα επιφορτιστεί
με το έργο διεξαγωγής των ΠΚΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή επέλθει στην
εγκύκλιο προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, θα συνιστά
αλλοίωση των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών για
αυτά.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα
Υπουργεία.
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