ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 10% – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄ : ΑΙΤΗΣΗ – ΗΛ ΣΗ 10%

ΕΤΟΣ 2013

ΚΑΤΟΧΟΥ ΒΕΒΑΙ ΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ ΕΤ Ν 2011 ή 2012
ΓΙΑ ΤΟ 10% Τ Ν ΘΕΣΕ Ν Χ ΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

1.

ΕΠ ΝΥΜΟ:

7.

2.

ΟΝΟΜΑ:

8.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

3.

ΠΑΤΡ ΝΥΜΟ:

4.

ΜΗΤΡ ΝΥΜΟ:

5.

Κ

9.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΕΒΑΙ ΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦ ΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

6.

10.

ΑΥΞ Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΦΥΛΟ

11.
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

15. Ο/Η παρακάτω υπογράφ………. ΗΛ Ν ότι τα ανωτέρω ατο ικά ου στοιχεία είναι ακριβή.Επίσης
δηλώνω ε την ένδειξη Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο όποια από τις παρακάτω επιλογές επιθυ ώ :
)

Να εί αι υποψήφιος για:
1) ΣΤΡΑΤΙ ΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ*
* ΟΙ Ι Ι ΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Ε)

Να εί αι υποψήφιος για:
3) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙ Ν ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΤ)

Να εί αι υποψήφιος για:
4) τα ΤΕΦΑΑ

ΕΛΑΒΑ ΓΝ ΣΗ Τ Ν Ο ΗΓΙ Ν ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛ ΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :_________

Ο/Η ΗΛ Ν/ ΗΛΟΥΣΑ

………………….
(υπογραφή)

Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

……………………………..
(υπογραφή - σφραγίδα)

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 10% : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (σελίδα 1)
1)Τη συγκεκρι ένη Αίτηση – ήλωση υποβάλλουν οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης
Η ερησίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ο άδα Β΄) των ετών 2011 ή 2012, οι οποίοι επιθυ ούν να είναι υποψήφιοι για το
10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση) για την εισαγωγή τους σε Σχολές και Τ ή ατα των
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυ άτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω ατικών των Ενόπλων
υνά εων, των Σχολών της Αστυνο ικής Ακαδη ίας*, των Σχολών της Ακαδη ιών του Ε πορικού Ναυτικού
και τα ΤΕΦΑΑ. Για όλα τα υπόλοιπα τ ή ατα της τριτοβάθ ιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι για το 10% δεν
υποβάλλουν Αίτηση – ήλωση αλλά απευθείας ηχανογραφικό δελτίο.
*ΟΙ Ι Ι ΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

2)Επιση αίνεται ότι η υποβολή της Αίτησης – ήλωσης είναι απλώς ενδεικτική της επιθυ ίας του
υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τ ή ατα και σχολές και βοηθά στη δη ιουργία αρχείου για τις
σχολές αυτές. Ό ως για να πορέσει τελικά να συ ετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για
εισαγωγή πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνο ία* ή στο
Ε πορικό Ναυτικό σύ φωνα ε τις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρ όδια Υπουργεία και στο χρονικό
διάστη α που θα ορίζεται. Ανάλογα, ο υποψήφιος για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να υποβάλει σχετική
αίτηση στις επιτροπές Υγειονο ικής εξέτασης και πρακτικής δοκι ασίας που θα πληροφορηθεί από το
σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2013). *ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
3) ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων δεν πορούν να εξεταστούν σε ειδικό άθη α.
4) Υπενθυ ίζεται ότι όνο όσοι απέκτησαν την τελευταία Βεβαίωση πρόσβασης το 2011 ή το 2012 πορούν
να είναι υποψήφιοι ε το 10% των θέσεων για δύο (2) συγκεκρι ένα από τα πέντε (5) επιστη ονικά πεδία
ανάλογα ε την κατεύθυνση στα αθή ατα της οποίας έχουν εξεταστεί και ε το δεύτερο άθη α γενικής
παιδείας που έχουν εξεταστεί πανελλαδικά.
Η Αίτηση – ήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Το έντυπο της Αίτησης – ήλωσης έχει ήδη
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίση η ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr στο σύνδεσ ο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό
Λύκειο ή ΕΠΑΛ/ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων), από όπου πορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερό ενο
είτε από το Λύκειο και να διανε ηθεί στους ενδιαφερο ένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συ πληρώνει την
Αίτηση – ήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νό ι α εξουσιοδοτη ένος εκπρόσωπός του
έσα στην προβλεπό ενη προθεσ ία στο Λύκειο απόφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο
χωρίς άλλα δικαιολογητικά. Η προθεσ ία υποβολής της Αίτησης – ήλωσης για το 10% αρχίζει τη
ευτέρα 18 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013.
Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΗΛ ΣΗΣ
Το έντυπο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο της Αίτησης – ήλωσης που θα υποβάλεις
ηλεκτρονικά στο σχολείο σου. Αφού το συ πληρώσεις χειρόγραφα, θα το καταθέσεις στο ιευθυντή του
σχολείου σου. Στη συνέχεια θα καταχωρισθούν τα στοιχεία σου ηλεκτρονικά και θα εκτυπωθούν δύο
αντίγραφα. Αφού ελέγξεις ότι τα στοιχεία σου έχουν καταχωρισθεί ορθά, θα υπογράψεις αυτά τα αντίγραφα και
θα κρατήσεις ένα στο αρχείο σου έχρι το τέλος των εξετάσεων. Μετά την υπογραφή σου στα αντίγραφα η
Αίτηση – ήλωση δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11 :
Συ πλήρωσε ε κεφαλαία ευανάγνωστα γρά
συ πλήρωσε Α για ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ.

ατα τα ατο ικά σου στοιχεία. Στην παράγραφο 10

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 : Συ πλήρωσε τον κωδικό υποψηφίου, όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση πρόσβασης .
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 7, 8 : Συ πληρώνονται αυτό ατα από το σύστη α τα αντίστοιχα στοιχεία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 : Συ πλήρωσε το Λύκειο έκδοσης της τελευταίας Βεβαίωσης πρόσβασης, όπως
αναγράφεται στη Βεβαίωση πρόσβασης .
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 να επιλέξεις ε Χ:
) ότι επιθυ είς να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνο ικές Σχολές*
*ΟΙ Ι Ι ΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ
ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Ε) ότι επιθυ είς να είσαι υποψήφιος για τις Σχολές Ακαδη ιών του Ε πορικού Ναυτικού
ΣΤ) ότι επιθυ είς να είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ.

