
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
 

Οι επιτυχόντες σπουδαστές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, την ημέρα της κατάταξής τους 
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 08:00, θα πρέπει να φέρουν τα καθοριζόμενα στις 
παραγράφους 2(α)(β) του Παραρτήματος ‹‹ΣΤ›› της υπ’ αρ. 24 εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ από 02 Απρ 13. 

 
 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν οι προς κατάταξη σπουδαστές κατά κατηγορία, είναι 
τα κάτωθι: 
(1) ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
 (α) Απολυτήριο (Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο). 
 (β) Υπεύθυνη Δήλωση 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) Να φέρουν μαζί τους: 
  1/ Την αστυνομική τους ταυτότητα. 
  2/ Διαβατήριο (όσοι έχουν). 
  3/ Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). 
  4/ Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 
  5/ Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου)(όσοι έχουν). 
  6/ Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 
  7/ Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα 
είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN. 
  8/ Αριθμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (όσοι έχουν). 
 (δ) Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. 
 
(2) ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
 

 (α) Υποβάλλουν το απολυτήριο (Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο) και τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του Παραρτήματος ‹‹Ε›› της υπ’ αρ. 24 εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ 
από 02 Απρ 13. 
 (β) Οι επιτυχόντες -ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν αντίγραφο πτυχίου ξένης 
γλώσσας. 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, 
θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή τους, 
εάν είναι ενήλικοι, σε διαφορετική περίπτωση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή εποπτεία 
(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) όπου θα δηλώνουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 
15 της υπ’ αρ. 24 εγκυκλίου ΥΠΕΘΑ από 02 Απρ 13. 

 
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται 
δεκτοί προς κατάταξη. 
 

Κατά την ημέρα της προσέλευσής τους, οι προς κατάταξη σπουδαστές, δεν επιτρέπεται να 
φέρουν τα παρακάτω: 

 Πολιτικά ρούχα, πλην αυτών που φορούν 
 Πετσέτες (παρέχονται από τη σχολή) 
 Είδη ατομικής καθαριότητας (οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια κ.λ.π.) (παρέχονται από τη σχολή) 
 Τιμαλφή (ρολόγια, σταυροί, αλυσίδες, σκουλαρίκια, χρυσαφικά κ.α.) 
 Χρήματα 
 Κινητά τηλέφωνα και τηλεφωνικές κάρτες 

 
Η εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής: http://www.hna.gr/snd/Docs/edyetha2013_14.pdf 


