
 

1 

 
 
       

 
υνεχίηεται   → 

 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Πρόγραμμα βράβευςθσ φοιτθτϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017, που ζχουν ειςαχκεί ςτθν Σριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ (ΑΕΙ/ΣΕΙ) τθσ χϊρασ μασ ωσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ, είναι μόνιμοι κάτοικοι των Διμων Κορδελιοφ-

Ευόςμου και Δζλτα και απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ι ΕΠΑΛ ςχολικοφ ζτουσ 2015 - 2016. 

  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ   

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ   

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ   

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
 

οδόσ ι/και Σ.Θ.                                    αρικμόσ                 περιοχι 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ   

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ   

E-MAIL   

ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΣΟΙΚΟ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΔΗΜΩΝ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ   

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΕΝ. ΛΤΚΕΙΟΤ/ΕΠΑΛ   

ΕΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ  

ΧΟΛΗ/ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ   

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ (ςε περίπτωςθ αναγραφισ 
2 βακμολογιϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ 
υψθλότερθ. 
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το παρόν ζντυπο υποψθφιότθτασ επιςυνάπτονται τα ακόλουκα υποχρεωτικά δικαιολογθτικά του υποψθφίου:  
 
1) Φωτοαντίγραφο Απολυτθρίου Λυκείου. 
2) Φωτοαντίγραφο (ι πρωτότυπο ζγγραφο) τθσ Βεβαίωςθσ υμμετοχισ αποφοίτων ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
3) Βεβαίωςθ από αρμόδια Δθμοτικι Αρχι ότι ο υποψιφιοσ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ των Διμων Κορδελιοφ-

Ευόςμου και Δζλτα. 
4) Βεβαίωςθ ςπουδϊν ςτθ ςχολι ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, (θ βεβαίωςθ να ζχει εκδοκεί το 

τελευταίο δίμθνο). 
5) Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ. 
6) Πρόςφατο αντίγραφο λογαριαςμοφ ΔΕΚΟ (Ο.Σ.Ε, Δ.Ε.Η, Ε.Τ.Δ.Α.Π), ςτον οποίο να αναγράφεται θ διεφκυνςθ 

μόνιμθσ κατοικίασ. 
 
 
 
......./......./2017 
 
 
 
 
Ο Τποψιφιοσ       
(Ονοματεπϊνυμο-Τπογραφι)     
 
Διευκρινίηεται ότι τα παιδιά των υπαλλιλων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςε 
αυτό το πρόγραμμα.  
 
 

 
Προςοχι: 
 
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε:  

 Οι αιτιςεισ που αποςτζλλονται να ςυνοδεφονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογθτικά (κακϊσ επίςθσ 
και από τα πρόςκετα δικαιολογθτικά, εφόςον απαιτοφνται). Μετά τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, δεν γίνονται 
δεκτά πρόςκετα δικαιολογθτικά. 

 Κανζνα δικαιολογθτικό (πρωτότυπο ι φωτοαντίγραφο) δεν επιςτρζφεται. 
 Όλα τα δικαιολογθτικά πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν κακοριςμζνθ περίοδο υποβολισ τθσ 

υποψθφιότθτασ επιβράβευςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ δε κα λαμβάνονται υπόψθ. 
 Ζγγραφα που δεν ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςθ, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ. 
 Σα πιςτοποιθτικά μόνιμθσ κατοικίασ πρζπει να ζχουν εκδοκεί πρόςφατα και ςυγκεκριμζνα ζωσ και ζξι μινεσ 

πριν από τθν κακοριςμζνθ περίοδο υποβολισ αιτιςεων, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ.  
 

 


