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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

(Προσκοµίζονται στη Σχολή την ηµέρα κατατάξεως) 

 1. Έλληνες/ίδες µε ελληνική ιθαγένεια:  

  α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 

  β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε 
άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται µέχρι την 
ορκωµοσία και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ µέχρι την προηγούµενη της 
εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστηµίου. 

   γ. Να φέρουν µαζί τους: 

   (1) Την αστυνοµική ταυτότητα. 

   (2) ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν). 

   (3) 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. 

    (4) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο 
έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ. 

   (5) Πρωτότυπη βεβαίωση συµµετοχής στις πανελλαδικές 
εξετάσεις από το Λύκειο αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη 
ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία «Έλληνες Εξωτερικού»). 

   (6) Τον Αριθµό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες. 

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

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

   (9) Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο 
βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν). 

   (10) Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). 

   (11) Πιστοποιητικό γέννησης. 

  δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκοµίζουν, εφόσον κατέχουν, 
αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.  
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 2. Έλληνες/ίδες καταγόµενοι από την αλλοδαπή χωρίς ελληνική 
ιθαγένεια:  

  α. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 

  β. Τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1. 

  γ. Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του 
Παραρτήµατος «Ε». 

 3. Υποψήφιοι/ες ΣΣΕ και ΣΙ που υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις: 

  α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. 

  β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του 
Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός Ξηράς - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα 
φαίνεται 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 παράγραφο 
10στ του κυρίως µέρους της παρούσας εγκυκλίου. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. 

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άρρενες).  

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Ανχης (ΠΖ) Αθανάσιος Κωστάκος 
                   Επιτελής Β2/1 

Αντιναύαρχος Ι. ∆ρυµούσης ΠΝ 
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