Σας

ενημερώνουμε

ότι

η

κατάταξη

των

επιτυχόντων πρωτοετών θα πραγματοποιηθεί
στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:00 στο
Στρατόπεδο Σακέττα Α΄στο Βύρωνα.

______________________________________________________________

Για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των
επιτυχόντων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επίσκεψη στους πρωτοετείς σπουδαστές
πριν το πρώτο επισκεπτήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
27 Σεπτεμβρίου 2015.
2. Στις επερχόμενες εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι πρωτοετείς
σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους
δικαιώματος στους Δήμους υπαγωγής τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται οι επιτυχόντες να
προσκομίσουν την ημέρα της κατατάξεως τους, βάσει ΕΔΥΕΘΑ 19/2015,
είναι τα ακόλουθα:
1. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου .
2. Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από το Λύκειο αποφοίτησης.
3. 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 προηγούμενη της εγγραφής
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.
4. Την αστυνομική τους ταυτότητα.
5. Διαβατήριο (όσοι έχουν).
6. Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).
7. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της
αρμόδιας ΔΟΥ.
8. Το Στρατολογικό Αριθμό [(Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου)(όσοι
έχουν)].
9. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν)..
10. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος
δικαιούχος θα είναι ο-η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο
IBAN.

11. Αριθμός ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο
επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).
12. Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου
ξένης γλώσσας (δε χρειάζεται επικύρωση ή μετάφραση).

Επιπλέον θα πρέπει να φέρουν μαζί τους μέσα σε σάκο που
ασφαλίζεται:

1. Αθλητικές φόρμες, αθλητικές κάλτσες λευκές, αθλητικά παπούτσια
διακριτικού χρώματος
2. Εσώρουχα (λευκού χρώματος)
3. Πιτζάμες
4. Λευκά κοντομάνικα φανελάκια με λαιμόκοψη
5. 2 αθλητικά σόρτς (μαύρου χρώματος)
6. Πετσέτες Προσώπου – Σώματος
7. Είδη ατομικής υγιεινής
8. Αξεσουάρ για την περιποίηση μαλλιών (π.χ λαστιχάκια, κοκαλάκια,
τσιμπιδάκια, καφέ ή μαύρου χρώματος)
9. Ξυριστικά είδη
10. Ρολόι με ξυπνητήρι
11. Κινητό χωρίς κάμερα (προαιρετικό)
12. Βερνίκι παπουτσιών (μαύρο)
13. Λουκέτα (μικρό-μεσαίο)
14. Σταυρός (προαιρετικός) – ρολόι χειρός (μαύρου ή καφέ χρώματος)
15. Laptop (προαιρετικό).
16. Μικρό χρηματικό ποσό για την κάλυψη τυχόν προσωπικών τους
αναγκών.

«Η Διοικητής και το προσωπικό της Σχολής συγχαίρουν τους
επιτυχόντες και τις οικογενειές τους και τους εύχονται καλή φοίτηση.»

