ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣ το Ι.Ε.Κ. ………..……………………………..…
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(όπως γράφονται στην
ταυτότητα)

ΑΕΙ
ΤΕΙ
ΕΠΛ
ΙΕΚ
ΕΠΑΛ
ΕΠΑΣ
ΤΕΕ
ΕΛ
ΓΕΛ
ΓΥΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………….…
ΟΝΟΜΑ:………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………..
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………….…..
ΕΠΩΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ:……………………………..
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΨΗΦΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………….………..
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:……………………...………
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
…………………………………………….……..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:………………………...
ΑΡΙΘΜ. ΔΗΜΟΤΟΛ.:…….…………...………..
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ……………………………….
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ: ………………………...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …………………………………………………, ΟΔΟΣ …………………………………………………………….., ΑΡ. ………,Τ.Κ. ……………….,
ΤΗΛ 1. …………………………………… , ΤΗΛ. 2……………………………………
Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την επιλογή μου ως καταρτιζομεν….. κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο
έτους κατάρτισης 2012 – 2013.
Η σειρά προτίμησης που δηλώνω με την παρούσα ανά ειδικότητα είναι η εξής:
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Ι.Ε.Κ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

*

1
2
3
4
5

Επίσης με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. για
τις διαδικασίες επιλογής και τις οικονομικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχομαι.
ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ ………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

Ο/Η ΑΙΤ………. ΚΑΙ ΔΗΛ……..….

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΩΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

………………………
………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
1. Βαθμός απολυτηρίου Γυμνασίου
2. Βαθμός απολυτηρίου ΕΛ–ΓΕΛ–ΤΕΛ–ΤΕΕ-ΕΠΛ- ΕΠΑΛ
3. Βαθμός πτυχίου ΤΕΕ – ΤΕΛ – ΕΠΛ-ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ
4. Ημερ. Γέννησης
5. Πολυτεκνία
6. Τριτεκνία
* (Προϋπηρεσία) Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

………………………………………………………………..……
(Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Στον πρώτο πίνακα και στη στήλη «Εξάμηνο» ο υποψήφιος συμπληρώνει το εξάμηνο στο οποίο
επιθυμεί να ενταχθεί. Για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΛ ισχύει μόνο το Α’ εξάμηνο. Οι κάτοχοι
πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε για το Α’ εξάμηνο (σε ειδικότητες
που δεν είναι σχετικές με την δική τους), είτε για το Γ’ εξάμηνο (ΤΕΛ και ΤΕΕ), είτε για το Δ’
εξάμηνο (ΕΠΛ), σε ειδικότητες όπου υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησής τους.
Οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε για το Α’
εξάμηνο (σε ειδικότητες που δεν είναι σχετικές με την δική τους), είτε για το Γ΄ εξάμηνο σε
ειδικότητες που υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησης τους.
Οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Τ.Ε.Κ., του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Απασχόλησης, του ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Θες/νίκης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε για το Α’ εξάμηνο (σε ειδικότητες που δεν είναι
σχετικές με την δική τους), είτε για το Γ΄ ή το Δ’ εξάμηνο σε ειδικότητες που υπάρχει αντιστοιχία
με την ειδικότητα αποφοίτησης τους.
2. Στον δεύτερο πίνακα ο υποψήφιος συμπληρώνει τον Τίτλο Σπουδών του (π.χ. Απολυτήριο
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ, ΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ), την ειδικότητα στην
περίπτωση Πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και το βαθμό του Τίτλου Σπουδών.
3. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην αίτησή του και να καταθέσει όλους τους τίτλους που
απαιτούνται για τις ειδικότητες που έχει δηλώσει.
4. Πρέπει οπωσδήποτε ο υποψήφιος να δηλώσει ένα τουλάχιστον τηλέφωνο επικοινωνίας για να
είναι η εφικτή η επικοινωνία μαζί του σε περίπτωση προβλήματος με την αίτησή του (ελλιπή
στοιχεία, διπλή αίτηση, κ.λ.π.).

