ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 10% – ΓΔΛ & ΔΠΑΛ Β΄ : ΑΙΤΗΣΗ – ΓΗΛΩΣΗ 10%

ΔΣΟ 2012

ΚΑΣΟΥΟΤ ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ-Β΄ ΔΣΩΝ 2010 ή 2011
ΓΙΑ ΣΟ 10% ΣΩΝ ΘΔΔΩΝ ΥΩΡΙ ΝΔΑ ΔΞΔΣΑΗ

1.

ΔΠΧΝΤΜΟ:

7.

2.

ΟΝΟΜΑ:

8.

3.

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:

4.

ΜΗΣΡΧΝΤΜΟ:

5.

ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ:

6.

ΑΤΞΧΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:
ΟΝΟΜΑΙΑ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ

ΚΧΓΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΠΟΤ ΤΠΑΓΔΣΑΙ ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ
ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ - ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ

9.

ΟΝΟΜΑΙΑ ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΚΓΟΗ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΒΔΒΑΙΧΗ ΠΡΟΒΑΗ

ΚΧΓΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΠΟΤ ΤΠΑΓΔΣΑΙ ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ
ΑΤΣΟ

10.

ΦΤΛΟ

11.

ΔΣΟ
ΓΔΝΝΗΗ

14.

ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ

ΔΣΟ
ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ
ΔΞΔΣΑΗ

15. Ο/Η παπακάηω ςπογπάθ………. ΓΗΛΩΝΩ όηι ηα ανωηέπω αηομικά μος ζηοισεία είναι ακπιβή.Δπίζηρ

δηλώνω με ηην ένδειξη Υ ζηο ανηίζηοισο πλαίζιο όποια από ηιρ παπακάηω επιλογέρ επιθςμώ :
Γ)

Να είκαη ππνςήθηνο γηα:
1) ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΥΟΛΔ
2) ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ

Δ)

Να είκαη ππνςήθηνο γηα:
3) ΥΟΛΔ ΑΚΑΓΗΜΙΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Σ)

Να είκαη ππνςήθηνο γηα:
4) ηα ΣΔΦΑΑ

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΓΗΓΙΩΝ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 1 ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΩ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΩΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ :_________
Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΓΗΛΟΤΑ

………………….
(ππνγξαθή)

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

……………………………..
(ππνγξαθή - ζθξαγίδα)

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10% : ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ (ζελίδα 1)
1)Σε ζπγθεθξηκέλε Αίηεζε – Γήισζε ππνβάιινπλ νη απόθνηηνη – θάηνρνη βεβαίσζεο πξόζβαζεο
Ημεπηζίων ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (Οκάδα Β΄) ησλ εηώλ 2010 ή 2011, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην
10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ (ρσξίο λέα εμέηαζε) γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ησλ
Αλώηαησλ ηξαηησηηθώλ Δθπ/θώλ Ιδξπκάησλ, ησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ Τπαμησκαηηθώλ ησλ Δλόπισλ
Γπλάκεσλ, ησλ ρνιώλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, ησλ ρνιώλ ηεο Αθαδεκηώλ ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
θαη ηα ΣΔΦΑΑ. Γηα όια ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη ππνςήθηνη γηα ην 10% δελ
ππνβάιινπλ Αίηεζε – Γήισζε αιιά απεπζείαο κεραλνγξαθηθό δειηίν.
2)Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο είλαη απιώο ενδεικηική ηεο επηζπκίαο ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα θαη ζρνιέο θαη βνεζά ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ γηα ηηο
ζρνιέο απηέο. Όκσο γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα
εηζαγσγή πξέπεη λα ππνβάιεη νπσζδήπνηε θαη αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηό, ζηελ Αζηπλνκία ή ζην
Δκπνξηθό Ναπηηθό ζύκθσλα κε ηηο πξνθεξύμεηο πνπ ζα εθδώζνπλ ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαη ζην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη. Αλάινγα, ν ππνςήθηνο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή
αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί από ην
ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ (Ινύληνο 2012).
3) Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ δελ κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ζε εηδηθό κάζεκα.
4) Τπελζπκίδεηαη όηη κόλν όζνη απέθηεζαλ ηελ ηειεπηαία Βεβαίσζε πξόζβαζεο ηο 2010 ή ηο 2011 κπνξνύλ
λα είλαη ππνςήθηνη κε ην 10% ησλ ζέζεσλ γηα δύν (2) ζπγθεθξηκέλα από ηα πέληε (5) επηζηεκνληθά πεδία
αλάινγα κε ηελ θαηεύζπλζε ζηα καζήκαηα ηεο νπνίαο έρνπλ εμεηαζηεί θαη κε ην δεύηεξν κάζεκα γεληθήο
παηδείαο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί παλειιαδηθά.
Η Αίηεζε – Γήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην Λύθεην. Σν έληππν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο έρεη ήδε
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα www.minedu.gov.gr/exams), από όπνπ κπνξεί λα
ηππσζεί είηε από ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν είηε από ην Λύθεην θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ο
ππνςήθηνο επηιέγεη θαη ζπκπιεξώλεη ηελ Αίηεζε – Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ο ίδιορ ή
νόμιμα εξοςζιοδοηημένορ εκππόζωπόρ ηος κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ζην Λύθεην
απόθνίηεζεο ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπ Λύθεην ρσξίο άιια δηθαηνινγεηηθά. Η πποθεζμία
ςποβολήρ ηηρ Αίηηζηρ – Γήλωζηρ για ηο 10% λήγει ηην Παπαζκεςή 2 Μαπηίος ηος 2012.
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ
Σν έληππν πνπ έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ είλαη πηζηό αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο πνπ ζα ππνβάιεηο
ειεθηξνληθά ζην ζρνιείν ζνπ. Αθνύ ην ζπκπιεξώζεηο ρεηξόγξαθα, ζα ην θαηαζέζεηο ζην Γηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ ζνπ. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξηζζνύλ ηα ζηνηρεία ζνπ ειεθηξνληθά θαη ζα εθηππσζνύλ δύο
αληίγξαθα. Αθνύ ειέγμεηο όηη ηα ζηνηρεία ζνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί νξζά, ζα ππνγξάςεηο απηά ηα αληίγξαθα θαη
ζα θξαηήζεηο έλα ζην αξρείν ζνπ κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ζνπ ζηα αληίγξαθα ε
Αίηεζε – Γήισζε δελ ηξνπνπνηείηαη νύηε δηνξζώλεηαη.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11,14 :
πκπιήξσζε κε θεθαιαία επαλάγλσζηα γξάκκαηα ηα αηνκηθά ζνπ ζηνηρεία. ηελ παξάγξαθν 10
ζπκπιήξσζε Α γηα ΑΓΟΡΙ ή Κ γηα ΚΟΡΙΣΙ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 : πκπιήξσζε ηνλ θσδηθό ππνςεθίνπ, όπσο αλαγξάθεηαη ζηε Βεβαίσζε πξόζβαζεο .
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 7, 8 : πκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 : πκπιήξσζε ην Λύθεην έθδνζεο ηεο ηειεπηαίαο Βεβαίσζεο πξόζβαζεο, όπσο
αλαγξάθεηαη ζηε Βεβαίσζε πξόζβαζεο .
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 15 να επιλέξειρ με Υ:
Γ) όηη επηζπκείο λα είζαη ππνςήθηνο γηα ηηο ηξαηησηηθέο ή/θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο
Δ) όηη επηζπκείο λα είζαη ππνςήθηνο γηα ηηο ρνιέο Αθαδεκηώλ ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
Σ) όηη επηζπκείο λα είζαη ππνςήθηνο γηα ηα ΣΔΦΑΑ.

