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                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

     Για το εκπαιδευτικό έτος 2015 – 2016 οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων 

σπουδαστών θα υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 9π.μ.– 

12:30μ.μ. (αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση) στην Γραμματεία της Σχολής 

του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ (φορέας Αλεξανδρούπολης) Δραγάνα Αλεξανδρούπολη. 

 

 

   Επικοινωνία:  Κος Θεοδωρίδης  

   Τηλ. 2551352233 

 

 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

 

 

-     Αίτηση (δίνεται από την σχολή). 

- Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Ενιαίο - Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ., 

Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου σπουδών. 

-  Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα 

προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται 

από την Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα 

αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 

προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. 

- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που 

προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. Σε περίπτωση 

έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται 

Πιστοποιητικό Δήμου. 

- Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η 

προυπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε 

συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης 

συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. 

- Η απόδειξη της προυπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του 

υποψηφίου. 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή 

τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεικής 

οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

- Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και 

ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται 



η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας 

παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη 

αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως 

ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου 

τίτλου σπουδών, επίσης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, 

εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. 

 

 


