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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 
  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 
  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
  9 Μαι 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ  
Ε∆ΥΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417  

 
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

α.  ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ - Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
 

(1)  Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «7». 
(2)  Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν 

αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι 
αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι 
µαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της 
είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την 
έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη 
δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από 
τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του 
γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ. 

(3)  Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η 
Ελληνική ιθαγένεια. 

(4)  Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του 
υποψηφίου. 

(5)  ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί 
στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των 
Υγειονοµικών εξετάσεων). 

(6)  Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει 
επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το 
κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη 
γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Γλωσσοµάθειας [βλέπε σελ.11, παράγραφο 11(ε) της παρούσας]. 

(7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από 
ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε 
ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να 
είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική 
αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα 
πτυχία Αγγλικών της προηγούµενης παραγράφου). 

(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται 
σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β». 

β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1), (2), (4), (5), και (6) της 
παραγράφου 1α. 

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να 
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αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραµµένη η 
ηµεροµηνία γέννησης και αν είναι έγγαµος-η ή άγαµος-η (ξενόγλωσσο από τη 
χώρα προέλευσης συνοδευόµενο από µετάφραση στα Ελληνικά).  

(3) Πιστοποιητικό διαµονής από τον αντίστοιχο δήµο της χώρας, 
εάν τα τελευταία χρόνια διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται 
να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή. 

(4)  Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού µητρώου) από τη χώρα 
προέλευσης και από την ηµεδαπή. 

(5)  Θεωρηµένο Φ/Α ταυτότητας οµογενούς ή διαβατηρίου. 
(6)  Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από 

ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε 
ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να 
είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική 
Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. 

 
γ.  ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ - Ι∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

(1)  Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1.α. 
(2)  Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής (αντί 

πιστοποιητικού δήµου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαµένουν στο 
εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς 
έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη Πιστοποιητικό πρέπει να είναι γραµµένα και 
να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

(α)  Ηµεροµηνία, µήνας και έτος που γεννήθηκαν 
αριθµητικά και ολογράφως. 

(β)  ∆ήµος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραµµένοι 
ή επιθυµούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή. 

(γ)  Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται). 
(δ)  Εάν είναι έγγαµοι -ες ή άγαµοι -ες. 
(ε)  Εάν έχουν τέκνα ή αναµένουν τη γέννηση τέκνου. 

(3)  Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και 
Πολιτικού προσωπικού) να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των, 
ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστηµα. 

(4)  Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από 
ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε 
ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να 
είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική 
∆ιπλωµατική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. 

δ.  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

(1)  Υποψήφιοι -ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ 

Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγµα «1» µε συνηµµένα: 

(α)  Τα αναφερόµενα δικαιολογητικά (1) έως (6) στην 
παράγραφο 1α. 
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 (β)  Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου 
επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και 
θεωρηθεί από Στρατολογική υπηρεσία. 

 
(2) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΝ∆-ΣΙ 
 

Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγµα «1» µε συνηµµένα τα 
δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α. 

 
(3) Υποψήφιοι -ες για τη ΣΑΝ 

 
Τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγράφου 1α, 

απευθείας στη ΣΑΝ.  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τους υποψηφίους που είναι ήδη µαθητές σε άλλη ΑΣΕΙ – 
ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόµιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου. 
 

2.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  
 

(Προσκοµίζονται στη Σχολή Επιτυχίας την ήµερα κατατάξεως) 
 
α.  ΕΛΛΗΝΕΣ -Ι∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
 

(1) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου. 
(2) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ 
µέχρι την προηγούµενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό τµήµα. 
    (3) Να φέρουν µαζί τους: 

(α) Την αστυνοµική τους ταυτότητα. 
(β) ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν). 

   (γ) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο 
ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου. 

    (δ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο 
έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ. 
 (ε) Τη βεβαίωση βαθµού πρόσβασης από Λύκειο 
αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ). 

(στ) Το Στρατολογικό Αριθµό (Αριθµός Στρατιωτικού 
Μητρώου), όσοι έχουν. 

   (ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, όσοι έχουν ή προσκόµιση 
οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ. 

   (η) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, 
όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός 
και ο IBAN. 

   (θ)  Αριθµός ασφαλισµένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο 
βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν). 
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 (4)  Οι επιτυχόντες να προσκοµίζουν, εφόσον κατέχουν, 
αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.  

 
β.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
 
 (1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α. 

(2) Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου. 
(3) Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του 

Παραρτήµατος «Ε». 
 

γ.  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ -ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ. 

 
 (1) Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.α. 

(2) Πιστοποιητικό της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου 
που υπηρετούν (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν 
έχουν παραπεµφθεί σε δίκη µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου στρατοδικείου, ή 
κοινού ποινικού δικαστηρίου ή µε απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για 
οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο  8ζ  της 
προκηρύξεως. 

 
δ.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 

(1)  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. 
(2)  Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για 

άνδρες).  
 
 

                                                           Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος    
Ακριβές Αντίγραφο                                                         Υ/ΓΕΕΘΑ   
     
 
Τχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος  
               Επιτελής B2 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 94ΑΣ6-05Λ


