Θέση Φωτογραφίας

Ημερ.:

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

……………………….

Αριθ. Πρωτ.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13

……………….

105 58 ΑΘΗΝΑ
(Αναγράψτε
το ονοματεπώνυμο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ»

στο πίσω μέρος
της φωτογραφίας)

(Συμπληρώνεται
από την Υπηρεσία)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)
Επώνυμο (υποψηφίου):
Πτυχίο ή Δίπλωμα:

……………………………………………..

Λύκειο αποφοίτησης:
Έτος γεννήσεως:

…………………………………….………………………..

Όνομα:

Τελικός Βαθμός (αριθμητικά):

……………………………………………………….………..

…………….……...

Τόπος γεννήσεως:

Αριθμ. Μητρώου αρρένων ή Δημτ/γίου:
Αριθμ. Δελτ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Στρατολογική Κατάσταση: Εκπλήρωση

………………

……………………………….

Δημόσιο

………………………………

Εθνικότητα:

…………….……..

…………………...

Ημερομ. Εκδόσεως:

Αναβολή

………………………..
Ιδιωτικό

Νομός:

Ιθαγένεια:

……….………….

Στρατευμένος

………………………………………………………………………………..

Τ.Κ.

……….……………………………………………………………………

Πόλη:

………….
Αρχή

Αρ.
Τηλ.

…………...
…………….

Όνομα και επώνυμο του πατέρα:

……………………………………………………………………………..

Ζει;

Όνομα και επώνυμο της μητέρας:

……………………………………………………………………………..

Ζει;

Επάγγελμα πατέρα:

………………………………………….

Επάγγελμα μητέρας:

…...

Χρόνος απόλυσης

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός:
………………

………………….

…………………………………….

Γραμματικές γνώσεις πατέρα:

………………………………….

Όνομα ή επωνυμία εργοδότη*:

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

Διεύθυνση εργασίας: Οδός:
Τ.Κ.

………………

Πόλη:

Γραμματικές γνώσεις μητέρας:

……………………..

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

Τηλ.

Αρ.

……...

……………...

Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαμος;

……………………………………………………..

Όνομα συζύγου:

……………………………………………

Ονόματα και ηλικία τέκνων:

Έγγαμος;

………………………………………………………

Επάγγελμα συζύγου:

………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Άλλα προστατευόμενα μέλη (γονείς, αδελφοί, αδελφές κτλ.):

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Περιουσιακά στοιχεία και πόροι όπως δηλώθηκαν στην Εφορία κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (προσωπικά
εισοδήματα):……………………………………………………………………………………………………………………………
*Οι υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών αναγράφουν την Υπηρεσία.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):

………………………………………………………………………………………

Οικονομική Εφορία στην οποία υπάγονται:
α)

Ο ή η σύζυγος:

Β)

Οι γονείς:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..

Α.Φ.Μ.

………………………………

…………………………………………………………………...

Α.Φ.Μ.

………………………………

Σπουδές
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τίτλος Σπουδών

Χρονολογία

Βαθμός

Αποκτήσεως τίτλου

αριθμητικά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και
τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τις υποτροφίες του Κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ».
Εσώκλειστα υποβάλλω:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πτυχίο της σχολής από την οποία έχω αποφοιτήσει ή βεβαίωση
σπουδών της σχολής στην οποία φοιτώ.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού μου σημειώματος
ή εφ΄ όσον δεν έχω εισοδήματα, της οικογενείας μου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβα ή δεν λαμβάνω υποτροφία για
τις σπουδές αυτές.

Συστατικές επιστολές δύο καθηγητών ή εκπαιδευτών.
ε) (Οι συστατικές αυτές επιστολές είναι ενισχυτικό στοιχείο, όχι
όμως απαραίτητο για την επιλογή του υποτρόφου).

στ) Μία Φωτογραφία

ζ) Άλλο στοιχείο

Ημερομηνία

………………………...

Υπογραφή

…………………………

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένα.
Τα πιστοποιητικά αυτά δεν επιστρέφονται.
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΠΛΗΡΗ

ΕΛΛΙΠΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ …………………………………

