
  

 

 

ΑΗΣΖΖ    ΠΡΟ : 

ΔΠΩΝΤΜΟ : .................................................................... 

 

 

Τν Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. 

.............................. 

 

Τκήκα Δζφδσλ 
ΟΝΟΜΑ       : 

.................................................................... 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ή ΤΕΤΓΟΤ : ................................. 

 

 

 

 

Παξαθαιψ φπσο αλαγλσξίζεηε σο 

ζπληάμηκν ην ρξφλν ζπνπδψλ κνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ 

3863/2010. 
 

 

 

 

 

                ..............Αιη............... 

ΟΓΟ          : ..................................................................... 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ : ..................................................................... 

 

 

ΠΟΛΖ ή ΥΩΡΗΟ : ........................................................... 

 

 

ΣΑΥΤΓΡ. ΚΩΓΗΚΑ : .................................................... 

 

 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ : .................................................................. 

 

 

ΑΜΚΑ  : 

............................................................................. 

 

 

Α.Μ. Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. : 

.................................................. 

 

 

ΘΔΜΑ :  Αναγνώπιζη σπόνος ζποςδών 
 

 

 

Αθήνα ................................................................  

 

ςνημμένα : 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ (ΚΔΦΑΛΑΗΑ) 

 

Αν οπίζεηε εκππόζωπο για να καηαθέζει ηην αίηηζή ζαρ, ζςμπληπώζηε ηα παπακάηω :  

ΔΠΩΝΤΜΟ  : ............................................................................. 

ΟΝΟΜΑ : ............................................................................. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : ............................................................................. 

ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ : ............................................................................. 

ΑΡ.ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ : ............................................................................. 

Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : 

ΟΓΟ – ΑΡΗΘΜ. – Σ.Κ. –  ΠΟΛΖ ή ΥΩΡΗΟ 

: ............................................................................. 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ : ............................................................................. 
 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ : 

Δξοςζιοδόηηζη ή πληπεξούζιο ή επικςπωμένο 

ανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ  

 



  

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  

 

1. Αίηηζη αζθαιηζκέλνπ. 

 

2. Αζθαλιζηικά βιβλιάπια - ζηοισεία ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. ή θαη άιισλ θνξέσλ θαη ζε 

πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, απφθαζε ή βεβαίσζε ησλ θνξέσλ γηα ην αλ ππήξμε 

αζθάιηζε ζε απηνχο, θαηά ηνλ ρξφλν ζπνπδψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 

3. Τπεύθςνη δήλωζη ηνπ λ.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεηε : 

  Όηη γηα ην φηη γηα ηνλ δεηνχκελν πξνο αλαγλψξηζε ρξφλν δελ έρεη ιάβεη ρψξα 

αζθάιηζε ζε άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή  ην Γεκφζην. 

  Ο αηηνχκελνο αξηζκφο εκεξψλ αλαγλψξηζεο. 

  Τα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία εκπίπηεη ν δεηνχκελνο πξνο αλαγλψξηζε ρξφλνο. 

  Όηη ν δεηνχκελνο πξνο αλαγλψξηζε ρξφλνο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί ζε άιιν θνξέα. 

   Ο  ηξφπνο εμφθιεζεο ηεο εηζθνξάο εμαγνξά (κε δφζεηο, εθάπαμ ή κε παξαθξάηεζε 

απφ ηελ ζχληαμε). 

 

4. Ανηίγπαθο Πηςσίος ή διπλώμαηορ ηεο ζρνιήο θνίηεζεο. Αλ ε θνίηεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αλψηαηε ή αλψηεξε ζρνιή ηεο αιινδαπήο, ζα πξέπεη ην Πηπρίν 

λα έρεη αλαγλσξηζζεί σο ιζόηιμο κε ηα απνλεκφκελα απφ ηα Διιεληθά αλψηαηα ή 

αλψηεξα εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα Γεκφζηα Διιεληθή Αξρή 

{Υπνπξγείν ή απφ ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ ηεο 

Αιινδαπήο (ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ζήκεξα Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή απφ ην Ιλζηηηνχην 

Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Τ.Δ.) θ.α.}. 

 

5. Βεβαίωζη ηεο ζρνιήο γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θνίηεζεο ζ  ́ απηήλ θαζψο θαη ε 

ρξνληθή πεξίνδνο θνίηεζεο ηνπ αηηνχληνο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο 

θνίηεζεο αλαθέξεηαη ζην Πηπρίν ή ζην Γίπισκα δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζρνιή έρεη εληαρζεί ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή έρεη 

δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν επνπηεχνληνο θνξέα γηα ηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν θνίηεζεο ζηε ζρνιή θαζψο θαη γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν 

θνίηεζεο ηνπ αηηνχληνο. 

 

6. Φωηοηςπία ηος δεληίος ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


