ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2021-22
ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 5ης ΣΕΙΡΑΣ
ΣΜΥΑ
1.
Όσοι από τους επιτυχόντες νεοπαρουσιαζόμενους μαθητές βρεθούν
θετικοί στο PCR COVID-19 test, δεν θα παρουσιασθούν στη Σχολή, αλλά
οφείλουν αφενός να ενημερώσουν σχετικά τη ΣΜΥΑ, στα τηλέφωνα 2108195101 & 210-8195136 ή μέσω του email: smya@haf.gr και αφετέρου να
παραμείνουν σε απομόνωση στην οικία τους, λαμβάνοντας περαιτέρω οδηγίες
από τον ΕΟΔΥ.
2.
Επιπρόσθετα όσοι έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19,
υποχρεούνται να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, «Βεβαίωση Εμβολιασμού
SARS-Cov-2» (είτε έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση, είτε έχουν ολοκληρώσει
και τις 2 δόσεις).
3.
Κατά την ημέρα της κατάταξης οι επιτυχόντες-ούσες πρέπει, ανάλογα
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται
στο
Παράρτημα
«Ζ»
της
Εγκυκλίου
υπ’
αριθμ.
19/2021/ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ./Β2.
4.
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Βασικής Στρατιωτικής
Εκπαίδευσης των Πρωτοετών Δόκιμων Υπαξιωματικών, ισχύουν τα παρακάτω:
α.
Η Σχολή παρέχει όλα τα απαραίτητα είδη διαβίωσης, ένδυσης
και υπόδησης, όπως στολές και εξαρτήματα στολών, αθλητικά είδη, είδη
ατομικής καθαριότητας, πιζάμες, σεντόνια, κουβέρτες, μπουρνούζια, πετσέτες,
κάλτσες, στρατιωτικά και αθλητικά υποδήματα κα. Επίσης χορηγούνται είδη
ταξιδίου, βαλίτσα, ταξιδιωτικός σάκος, τσάντα σπουδαστή και αποθηκευτικός
σάκος.
β.

Παρέχεται

πλήρης

ιατροφαρμακευτική

και

νοσοκομειακή

κάλυψη.
γ.
Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου καθ, όλη
τη διάρκεια της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση
απαιτηθεί, η Σχολή επικοινωνεί με τους γονείς ή τον πλησιέστερο συγγενή που
οι επιτυχόντες-ούσες έχουν υποδείξει κατά την ημέρα της κατάταξης.
δ.
Τα χρήματα, τιμαλφή, ωρολόγια και κινητά τηλέφωνα που έχουν
μαζί τους οι επιτυχόντες-ούσες, συλλέγονται, καταγράφονται και φυλάσσονται σε
ασφαλή χώρο της Σχολής. Μετά την ορκωμοσία των Πρωτοετών ή σε
περίπτωση παραίτησης του επιτυχόντος-ούσας, επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες.
5.
Συνίσταται στους επιτυχόντες-ούσες (για τη διευκόλυνσή τους), να
έχουν μαζί τους:
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α.

Μικρό χρηματικό ποσό για κάλυψη τυχόν έκτακτης ανάγκης.

β.

Το μικρότερο δυνατό αριθμό τιμαλφών.

γ.
Εάν χρησιμοποιούν γυαλιά ή φακούς επαφής, να έχουν μαζί
τους τα αντίστοιχα είδη περιποίησης (θήκες, υγρά φακών, κλπ).
δ.
Εάν κατά την ημέρα της κατάταξής τους υποβάλλονται σε
φαρμακευτική, ορθοδοντική ή άλλη θεραπευτική αγωγή, να έχουν μαζί τους τα
αντίστοιχα φάρμακα και είδη θεραπείας (οδοντικά εξαρτήματα, συσκευές κλπ).
ε.

Επιπρόσθετα οι επιτυχόντες -ούσες να έχουν μαζί τους:

(1) Ένα (1) ζεύγος αθλητικά παπούτσια χρώματος μπλε ή
μαύρο ή άσπρο.
(2) Ένα (1) ζεύγος παντόφλες κολυμβητηρίου, (όχι δίχαλο,
χρώματος μπλε ή μαύρο).
(3) Εσώρουχα άνετα, λευκά, βαμβακερά στις αντίστοιχες
ποσότητες (τουλάχιστον):
(α) Σλιπ
10
(β) Φανέλες με μανίκι
5
(γ) Φανέλες χωρίς μανίκι
10
(δ) Στηθόδεσμοι
5
(ε) Στηθόδεσμοι αθλητικού τύπου λευκού χρώματος
5
(4) Δύο (2) ζεύγη (τουλάχιστον) πάτοι παπουτσιών
αντικραδασμικοί τύπου gel.
(5) Τσιμπιδάκια και λαστιχάκια μαύρου χρώματος για
τακτοποίηση μαλλιών.
(6) Σετ ειδών ατομικής καθαριότητας με νυχοκόπτη, ψαλιδάκι,
λίμα νυχιών, μπατονέτες, σφουγγάρι μπάνιου κλπ.
(7) Μαρκαδόρο ανεξίτηλο για σήμανση ρούχων.
(8) Ένα (1) λουκέτο (μικρό αποσκευών).
(9) Δύο (2) μάσκες υφασμάτινες.
(10) Μικρό ταξιδιωτικό σάκο για μεταφορά των παραπάνω.
6.
Κάθε Δόκιμος Υπαξιωματικός μισθοδοτείται μέσω τραπέζης και για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει λογαριασμό σε τράπεζα του
εσωτερικού με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο.
7.
Για επίσπευση των διαδικασιών κατά την ημέρα της κατάταξης,
συνιστούμε στους επιτυχόντες-ούσες να έχουν μαζί τους συμπληρωμένα τα
παρακάτω έντυπα ανυπόγραφα, τα οποία θα υπογράψουν κατά την κατάταξή
τους:
α.

Βιογραφικό Σημείωμα
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β.
Υπεύθυνη Δήλωση περί εγγραφής τους ή μη σε έτερο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
και στην περίπτωση που έχει επέλθει διαγραφή από αυτό, να προσκομίζεται η
σχετική βεβαίωση.
γ.
Υπεύθυνη Δήλωση Μη Κατοχής Διαβατηρίου (εφόσον δεν
κατέχει Διαβατήριο)
δ.
Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών (εφόσον δεν
έχει συγκεντρώσει έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).
ε.

Υπεύθυνη Δήλωση περί κατοχής ή μη Βιβλιαρίου Υγείας.

8.
Επισημαίνεται ότι, οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν
επαλήθευση όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των επιτυχόντων
σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί ότι η εισαγωγή
τους ως επιτυχόντες έγινε με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα
αποβάλλονται από τη Σχολή και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.
9.
Τέλος, η χρήση της μάσκας προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της 1ης
ημέρας κατάταξής τους, καθίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

