Οδηγίες για την Κατάταξη των Πρωτοετών Μαθητών

Ανακοινώθηκαν την 27 Αυγ 18, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, οι εισακτέοι στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Σωμάτων.
Ημερομηνία κατάταξης έχει ορισθεί η 4 Σεπ 18 και ώρα 08:00.

Για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των
επιτυχόντων/ουσών σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
1. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των γονέων καθώς και λοιπών συγγενών –
γνωστών εκτός των ημερών επισκεπτηρίου που θα λάβουν χώρα τις
παρακάτω ημερομηνίες:
(1) Κυριακή 16/9, 10:30 – 12:30
(2) Κυριακή 23/9, 10:30 – 12:30
.
2. Η Σχολή θα χορηγήσει όλα τα απαραίτητα είδη διαβιώσεως, ενδύσεως
και υποδήσεως όπως στολές, φόρμες γυμναστικής, πιζάμες, σεντόνια,
πετσέτες καθώς και μικρό αριθμό εσωρούχων και καλτσών.
3. Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς διαφόρων ειδών πρώτης ανάγκης από
το Κέντρο Ψυχαγωγίας των Μαθητών.
4. Συνιστάται όπως οι επιτυχόντες/ούσες έχουν μαζί τους:
α. Ένα μικρό χρηματικό ποσό για την κάλυψη τυχόν αναγκών τους.
β. Βασικά είδη ατομικής καθαριότητας και εσώρουχα.
γ. Προσωπικά αθλητικά υποδήματα, όσοι επιθυμούν.
5.
Ειδικότερα οι επιτυχούσες να έχουν μαζί τους για το πιάσιμο των
μαλλιών τους τσιμπιδάκια και λαστιχάκια χρώματος μαύρου ή σκούρο καφέ.
6. Στη Σχολή υπάρχει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ)
της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της Εγκυκλίου διαταγής οι Επιτυχόντες κατά
την ημέρα της κατάταξης τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τα
κάτωθι :
1. Φ/Α του Απολυτηρίου Λυκείου,
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή
βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ,
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Διαβατήριο εφόσον υπάρχει,
4. Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (για όσους έχουν),

5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της
αρμόδιας ΔΟΥ,
6. Τη Βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από το λύκειο αποφοίτησης,
7. Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου) για όσους
έχουν,
8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (για όσους έχουν),
9. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας με πρώτο
δικαιούχο τον/την επιτυχόντα/ούσα οπού θα φαίνεται ο αριθμός
βιβλιαρίου και ο ΙΒΑΝ,
10. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (για όσους έχουν),
11. Εφόσον κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας, αντίγραφο αυτού.
12. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τομέα, στον οποίο ανήκαν, ότι
παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας – Νοσηλείας ή για τους
ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου
Βιβλιαρίου.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η διαδικασία κατάταξης θα λάβει χώρα από την είσοδο
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ .

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 96 2112, 2310 96 2177
Υπεύθυνη: Τχης (ΥΝ) Πούλιου Μαριάνθη

Ο Διοικητής και το προσωπικό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων εύχονται στους επιτυχόντες και στις οικογένειές τους θερμά
συγχαρητήρια.

