
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ.

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

α.   Απολυτήριο Λυκείου (κυρωμένο φωτοαντίγραφο).

β.   Υπεύθυνη δήλωση νέου τύπου ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή
ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία.

γ.   Αστυνομική ταυτότητα.

δ.   Διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).

ε.    Βιβλιάριο υγείας παιδικής ηλικίας (εφόσον υπάρχει).

στ.   Βεβαίωση από την οικεία ΔΟΥ με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
      (ΑΦΜ) του εισαγόμενου.

ζ.  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Ατομικού Τραπεζικού
     Λογαριασμού όπου πρώτος δικαιούχος να είναι ο εισαγόμενος και να
     φαίνεται ο αριθμός βιβλιαρίου και ο ΙΒΑΝ.

η.  Στρατολογικός Αριθμός (όσοι έχουν).

 θ.  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

  ι.  Φωτοαντίγραφο λογαριασμού (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) όπου να
φαίνεται η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του εισαγόμενου.

     ια. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).

       κ.Αριθμός ασφαλισμένου  ΙΚΑ (για όσους έχουν)

Οι επιτυχόντες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός από τα
παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν
πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου στον οποίο
υπηρετούν (Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν
έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου
στρατοδικείου, ή με διαταγή του ασκούντος την ποινική δίωξη, οποιουδήποτε
στρατιωτικού δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της Εγκυκλίου.

2. ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

α.   Απολυτήριο Λυκείου (κυρωμένο φωτοαντίγραφο).



β.   Βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς
των με την οποία θα βεβαιούται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες
διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της Χώρας αυτής.
Εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή τους στη Σχολή επιτυχίας των θα
πρέπει να έχουν παραιτηθεί της υπηκοότητας της Χώρας από την οποία
προέρχονται, το οποίο θα βεβαιούται με την προσκόμιση επίσημου
κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας αυτής, θεωρημένου από την Ελληνική
Προξενική Αρχή της Χώρας προελεύσεως, από το οποίο θα προκύπτει η
παραίτηση.

γ.   Αστυνομική ταυτότητα.

δ.   Διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).

ε.    Βιβλιάριο υγείας παιδικής ηλικίας (εφόσον υπάρχει).

στ.   Βεβαίωση από την οικεία ΔΟΥ με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
      (ΑΦΜ) του εισαγόμενου

ζ.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Ατομικού Τραπεζικού
     Λογαριασμού όπου πρώτος δικαιούχος να είναι ο εισαγόμενος και να
     φαίνεται ο αριθμός βιβλιαρίου και ο ΙΒΑΝ.

η.  Στρατιωτικός Αριθμός (όσοι έχουν).

θ.  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 ι.  Φωτοαντίγραφο λογαριασμού (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) όπου να
φαίνεται η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του εισαγόμενου.

     ια. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
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