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Α Ι Τ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών φορέων: Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Κ.Δ.Β.Μ. 2 «ΑΛΦΑ Studies»

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ
(Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα)
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ, για το πρόγραμμα ............................

................……………………………………………………………………….

 

2. ΑΛΦΑ STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), για το

 πρόγραμμα ....................................................

....................................................................

Στην παρούσα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην Προκήρυξη :

1. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου)
2. Aντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου)



3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
5.  Aντίγραφο  τελευταίου  εκκαθαριστικού  σημειώματος  φόρου  εισοδήματος  (2019)  και
φωτοαντίγραφο Ε9 (κηδεμόνων).
6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( απώλεια γονέα, ανεργία των ίδιων ή των
γονέων ως εξαρτώμενα μέλη, γονείς  σε διάσταση ή διαζευγμένοι,  σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του
ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, κ.λ.π. ή οποιαδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο
ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης).
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Με την παρούσα δηλώνω ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα προς το Δήμο Πειραιά είναι αληθή και 

ακριβή.

  Αποδέχομαι ότι στοιχεία της αίτησής μου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail,τίτλος σπουδών μετά το πέρας
επιλογής των υποτρόφων θα αποσταλούν στο ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ προκειμένου να προσφέρουν ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους
τους  ενδιαφερόμενους  που  αντιμετωπίζουν  οικονομικά  προβλήματα,  σύμφωνα  με  τον  9ο όρο  –  προϋπόθεση  της  χορήγησης
υποτροφίας από το ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του
ατόμου  από  την  επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  διατηρείτε  τα  δικαιώματα  ενημέρωσης  πρόσβασης  και
αντίρρησης.   

Ημερομηνία:  ......../…...../2019

 
 

…………………………………..
                                                                               Ο/Η Υποψήφιος/α

( ονοματεπώνυμο-υπογραφή )

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :

1. Οι  αιτήσεις  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  όλα  τα  υποχρεωτικά  δικαιολογητικά,  άλλως  δεν  θα

λαμβάνονται υπόψη. 

2. Ο Δήμος Πειραιά δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την κρίση του.

3. Όλα  τα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης

υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.

4. Έγγραφα  που  δεν  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα,  πρέπει  να  συνοδεύονται  από

επικυρωμένη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

5. Η  συμπλήρωση  για  το  πρόγραμμα  επιλογής  γίνεται  με  ευθύνη  των  ενδιαφερομένων  αφού

ανατρέξουν  στα  αντίστοιχα  προγράμματα  σπουδών  και  ειδικοτήτων  των  αντίστοιχων  φορέων

εκπαίδευσης

6. Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της Δήλωσης (τηλ., e-mail κλπ).


