
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ  2021 ΕΣΣΟ 

 
 Δύνασαι να συμμετάσχεις στις διαδικασίες επιλογής Υποψήφιων Βαθμοφόρων, εφόσον 
υποβάλεις επιθυμία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και παρουσιαστείς, πριν την κατάταξη, στις 
επαρχιακές επιτροπές κατάταξης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πληροίς τα παρακάτω 
προσόντα/κριτήρια: 
 

 α. Να κριθείς ικανός πρώτης κατηγορίας (Ι1). 
  β. Να έχεις ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά ή περισσότερα. 
  γ. Να έχεις βάρος, αριθμητικά, ίσο ή συν - πλην (±)25%, με το ύψος τους σε εκατοστά, 

πλην 100 (το βάρος που είναι ίσο αριθμητικά με το ύψος σε εκατοστά πλην 100, θεωρείται 
φυσιολογικό).  

  δ. Να μην έχεις τατουάζ σε σημεία του σώματός σου, που δεν καλύπτονται από τη θερινή 
στολή εξόδου. 

  ε. Να μην έχεις πρόβλημα άρθρωσης λόγου. 
  
 Εφόσον εξακριβωθεί ότι πληροίς τα ανωτέρω προσόντα/κριτήρια, θα λάβεις μέρος στην 
αθλητική δοκιμασία, η οποία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και χώρο που θα σου γνωσθεί με το πέρας 
των ιατρικών εξετάσεων, ως εξής: 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
Δρόμος 1000 μέτρων 4.30΄΄ 

  
 Νοείται ότι, για την επίτευξη του καθοριζομένου ορίου επίδοσης έχεις δικαίωμα (1) μίας 
προσπάθειας στο παραπάνω αγώνισμα. 
 
 Αν επιτύχεις στην αθλητική δοκιμασία, θα διαγωνισθείς την επόμενη μέρα σε χώρο που θα σου 
γνωσθεί, σε γραπτές εξετάσεις όπως παρακάτω: 
 
 α. Έκθεση Ιδεών  
 β. Δύο (2) Δοκίμια Νοημοσύνης. Το δοκίμιο μη λεκτικής νοητικής ικανότητας περιλαμβάνει 
σειρές ή μήτρες γεωμετρικών σχημάτων και εξετάζει την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού του 
υποψηφίου. Το δοκίμιο λεκτικής ικανότητας περιλαμβάνει λεκτικά προβλήματα και εξετάζει τη 
λογικομαθηματική σκέψη του υποψηφίου. Τα δύο δοκίμια είναι πολλαπλών επιλογών και 
βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-100. 
 
 Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σου, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΜ και 
ΓΕΕΦ καταστάσεις αποτελεσμάτων με Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ) ή αριθμό πολιτικής ταυτότητας (χωρίς 
ονοματεπώνυμο). 
 
 Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα ενημερωθείς από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ αν 
εξασφάλισες θέση και θα κληθείς να αποδεχτείς ή όχι τη θέση που εξασφάλισες. 
 
Αν επιλεγείς ως ΥΕΑ Καταδρομών θα πρέπει να υπογράψεις Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζεις 
κολύμπι. 
 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. 

 


