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1.  Καηά ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμεο νη επηηπρόληεο/-νύζεο πξέπεη, αλάινγα κε ηελ 
θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Ε» ηεο ππ’ αξηζκ. 14/2-5-17 ΔΓΤΔΘΑ «Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ 
Δπηινγήο πνπδαζηώλ/-ξηώλ Αλώηαησλ ηξαηησηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη 
ησλ Αλώηεξσλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ Τπαμησκαηηθώλ (ΑΔΗ-ΑΤ)». 
 
2.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βαζηθήο ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ λέσλ Ηθάξσλ, ηζρύνπλ 
ηα παξαθάησ: 
 
 α.  Ζ ρνιή παξέρεη όια ηα απαξαίηεηα είδε δηαβίσζεο, έλδπζεο θαη ππόδεζεο, 
όπσο ζηνιέο θαη εμαξηήκαηα ζηνιώλ, αζιεηηθά είδε, είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο, 
πηδάκεο, ζεληόληα, θνπβέξηεο, κπνπξλνύδηα, πεηζέηεο, θάιηζεο, ζηξαηησηηθά ππνδήκαηα 
θ.α. Δπίζεο, ρνξεγνύληαη είδε ηαμηδίνπ, βαιίηζα, ηαμηδησηηθόο ζάθνο, ηζάληα 
ζπνπδαζηή θαη απνζεθεπηηθόο ζάθνο. 
 
 β.  Παξέρεηαη πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 
 
 γ.  Απαγνξεύεηαη ε θαηνρή θαη ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
Βαζηθήο ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απαηηεζεί, ε ρνιή 
επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο ή ηνλ πιεζηέζηεξν ζπγγελή πνπ νη επηηπρόληεο/-νύζεο ζα 
ππνδείμνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμεο. 
 
 δ.  Σα ρξήκαηα, ηηκαιθή, σξνιόγηα θαη θηλεηά ηειέθσλα πνπ έρνπλ καδί ηνπο νη 
επηηπρόληεο/-νύζεο, ζπιιέγνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη ζε αζθαιή ρώξν ηεο 
ρνιήο. Σελ παξακνλή ηεο νξθσκνζίαο ησλ πξσηνεηώλ ή θαηά ηελ απνρώξεζε ηνπ 
επηηπρόληνο/-νύζαο επηζηξέθνληαη ζηνπο θαηόρνπο ηνπο. 
 
 ε.  Από ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμεο θαη κέρξη ηελ νξθσκνζία δελ ππάξρεη 
επηζθεπηήξην νύηε ρνξεγείηαη άδεηα εμόδνπ από ηε ρνιή.  
 
 ζη. Ζ εκεξνκελία ηεο νξθσκνζίαο ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπγγελείο ηειεθσληθά 
θαη κε απνζηνιή πξόζθιεζεο. 
 
3.  Γηα ηε δηεπθόιπλζή ηνπο ζπλίζηαηαη ζηνπο επηηπρόληεο/-νύζεο λα έρνπλ καδί ηνπο: 



 α.  Μηθξό ρξεκαηηθό πνζό γηα θάιπςε ηπρόλ απαηηήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
 β.  Σν κηθξόηεξν δπλαηό αξηζκό ηηκαιθώλ. 
 
 γ.  Σα γπαιηά νξάζεσο θαη εάλ ρξεζηκνπνηνύλ θαθνύο επαθήο ηα αλάινγα είδε 
πεξηπνίεζεο (πγξά θαθώλ, ζήθεο θιπ). 
 
 δ.  Δάλ θαηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ππνβάιινληαη ζε θαξκαθεπηηθή, νξζνδνληηθή ή 
άιιε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ηα αληίζηνηρα θάξκαθα θαη είδε ζεξαπείαο (νδνληηθά 
εμαξηήκαηα, ζπζθεπέο θιπ). 

 ε. Δπηπιένλ ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμεο νη επηηπρόληεο/-νύζεο λα έρνπλ καδί ηνπο ηα 
είδε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ 

ιηπ ιεπθνύ ρξώκαηνο. 10  10 

Ακάληθεο θαλέιεο ιεπθνύ ρξώκαηνο. 8  5 

Κνληνκάληθεο θαλέιεο ιεπθνύ ρξώκαηνο. 5  8 

Αζιεηηθά παπνύηζηα γηα ηξέμηκν (running). 1 δεπγ. 1 δεπγ. 

Πάηνη παπνπηζηώλ αληηθξαδαζκηθνί ηύπνπ gel. 2 δεπγ. 2 δεπγ. 

Παληόθιεο θνιπκβεηεξίνπ, (όρη δίραιν), ρξώκαηνο κπιε 
ή καύξν). 

1 δεπγ. 1 δεπγ. 

ηεζόδεζκν αζιεηηθνύ ηύπνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο. - 3 

ηεζόδεζκν ιεπθνύ ρξώκαηνο. - 2 

Σζηκπηδάθηα θαη ιαζηηράθηα καύξνπ ρξώκαηνο γηα 

ηαθηνπνίεζε καιιηώλ. 
-  

εη εηδώλ ξαπηηθήο (ηαμηδίνπ). 1 1 

 
4.  Γηα επίζπεπζε δηαδηθαζηώλ θαηά ηελ εκέξα ηεο θαηάηαμεο, ζπληζηνύκε ζηνπο 
επηηπρόληεο/-νύζεο λα έρνπλ καδί ηνπο ζπκπιεξσκέλα ηα παξαθάησ έληππα 
αλππόγξαθα, ηα νπνία ζα ππνβάινπλ θαηά ηελ θαηάηαμή ηνπο: 
 
 α.  Τπεύζπλε Γήισζε Αηνκηθώλ ηνηρείσλ. 
 
 β.  Τπεύζπλε Γήισζε Με Καηνρήο Γηαβαηεξίνπ (εθόζνλ δελ θαηέρεη Γηαβαηήξην). 
  
 γ.  Τπεύζπλε Γήισζε Διιεηπόλησλ Γηθαηνινγεηηθώλ (εθόζνλ δελ έρεη 
ζπγθεληξώζεη έγθαηξα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά). 
 
 δ.  Τπεύζπλε Γήισζε κε Φνίηεζεο ζε ΑΔΗ – ΑΣΔΗ. 
 
 ε. Μεηαθξαζκέλν θαη επηθπξσκέλν πηπρίν Αγγιηθήο γιώζζαο. 
 
 


