
 

1. ΧΟΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΕΙΡΙΣΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΗ (κ.υ.α 368/2018) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
1. Σζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και 

μόνο τφπου διαβατηρίου (4Χ6), κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο 
αποθήκευςησ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ 
(πόλησ) ςτο διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε πιςτοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη 
γζννηςησ ή οποιοδήποτε άλλο δημόςιο ζγγραφο ελληνικήσ αρχήσ από το οποίο να 
προκφπτει ςαφώσ το ελληνικό τοπωνφμιο). 

3. Θεϊρθςθ ειςόδου . 

4. Hλεκτρονικό παράβολο φψουσ 150€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ 
ο Α.Φ.Μ.. Το e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του 
πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα. 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ εκτφπωςθσ θλεκτρονικισ άδειασ διαμονισ» (e-
παράβολο κωδικόσ 2119). 

6. Θεωρθμζνο αντίγραφο από τθν Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ 
λειτουργίασ τθσ Σχολισ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ζχει εγγραφεί ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ. 

7. Βεβαίωςθ τθσ Σχολισ Εκπαίδευςθσ, από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ 
εκπαίδευςθσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ςπουδϊν, το φψοσ ςυνολικϊν διδάκτρων 
και απόδειξθ για τθν καταβολι από τον αιτοφντα ποςοφ ίςου, τουλάχιςτον, με το ζνα τρίτο 
(1/3) αυτϊν. 

8. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, που καλφπτει το χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ 
τουλάχιςτον. 

 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του 
άρκρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 

α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Το φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Το φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Το φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να 
ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' 
ανϊτατο όριο 

  Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν 
απαλλαγζσ και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να 



καλφπτουν χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ 
διάρκεια ιςχφοσ του ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 

 

2. ΧΟΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΧΕΙΡΙΣΩΝ-ΑΝΑΝΕΩΗ (ΚΤΑ 368/2018) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Σζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και 
μόνο τφπου διαβατηρίου (4Χ6), κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ 
(CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλησ) 
ςτο διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε πιςτοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γζννηςησ ή 
οποιοδήποτε άλλο δημόςιο ζγγραφο ελληνικήσ αρχήσ από το οποίο να προκφπτει ςαφώσ το 
ελληνικό τοπωνφμιο). 

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ . 

4. Hλεκτρονικό παράβολο φψουσ 150€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ 
ο Α.Φ.Μ.. Το e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του 
πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα. 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ εκτφπωςθσ θλεκτρονικισ άδειασ διαμονισ» (e-
παράβολο κωδικόσ 2119). 

6. Πρόςφατθ βεβαίωςθ τθσ Σχολισ Εκπαίδευςθσ, κεωρθμζνθ από τθν Υπθρεςία Πολιτικισ 
Αεροπορίασ, ότι εξακολουκεί θ φοίτθςθ. 

7. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, που καλφπτει το χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ τουλάχιςτον. 

 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του 
άρκρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 

α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Το φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Το φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Το φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να 
ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' 
ανϊτατο όριο 

  Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν 
απαλλαγζσ και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να 
καλφπτουν χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ 
διάρκεια ιςχφοσ του ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 


