
14. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ: 15. ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

16. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ  (περ.10), ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

17. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

18. Ο/Η  παρακάτω υπογράφ………. δηλώνω  ότι τα ανωτέρω ατομικά μου στοιχεία είναι ακριβή.
Επίσης δηλώνω με την  ένδειξη Χ   ή   συμπληρώνω στο αντίστοιχο γκρι κενό πλαίσιο, τις παρακάτω επιλογές: 

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστώ πανελλαδικά (επίλεξε με Χ) 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ     2. ΙΣΤΟΡΙΑ     3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΦΥΣΙΚΗ 2. ΧΗΜΕΙΑ      3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. Α.Ε.Π.Π.     3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστώ πανελλαδικά για να έχω πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο 
(συμπλήρωσε) 

γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστώ πανελλαδικά για να έχω πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία 
(συμπλήρωσε) 

δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμώ να εξεταστώ (επίλεξε με Χ) 
1) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

2) ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

3) ΑΓΓΛΙΚΑ

4) ΓΑΛΛΙΚΑ

5) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

6) ΙΤΑΛΙΚΑ

7) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

8) ΑΡΜΟΝΙΑ

9) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ε)Αν τυχόν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για Στρατιωτικές/Αστυνομικές/Πυροσβεστικές Σχολές/(δεν έχουν αυτό το 
δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ) , για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, για τα ΤΕΦΑΑ  (επίλεξε με Χ) 
1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

3) ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

4) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

5) ΤΕΦΑΑ (υποχρεωτική δήλωση)

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ 1  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:………... 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ                                                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   

…………………. …………………………….. 
(υπογραφή) (υπογραφή - σφραγίδα) 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 2. ΟΝΟΜΑ:

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 4. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6. ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

7. ΦΥΛΟ (ΑΓΟΡΙ ή ΚΟΡΙΤΣΙ): 8.ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

9. ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 10. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η (ΝΑΙ ή ΟΧΙ):

11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

13. Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:

ΕΤΟΣ 2018 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ 

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr



 1 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ. 
Υποβάλλεται από τους υποψηφίους/ες (μαθητές και αποφοίτους), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερήσιου ή της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ. Με την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: 
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, 
β) Το τέταρτο (4

ο
) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο, 

γ) Το πέμπτο (5
ο
) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, 

δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί. 
ε)Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος  - για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας (δεν έχουν 
αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ)  - για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.  Όσον αφορά αυτές τις 
Σχολές επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της Α-Δ είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή 
στα παραπάνω Τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για 
εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην 
Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν  τα αρμόδια 
Υπουργεία. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 18.ε)5) για να μπορέσει τον Ιούνιο 
να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το 
σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 
Η Α-Δ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο, από την Παρασκευή 16 μέχρι και την Πέμπτη 29 Μαρτίου, από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν 
τροποποιείται. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, 
ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Γενικά οι 
μαθητές υποβάλλουν την Α-Δ στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά, ενώ οι απόφοιτοι καταθέτουν υποχρεωτικά ευκρινές 
φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλοι οι υποψήφιοι θα επιδείξουν ταυτότητα ή 
διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση του 
κωδικού 13.  
Υποψήφιοι από ξένα σχολεία και υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ χρειάζονται επιπλέον 
προϋποθέσεις ή/και δικαιολογητικά που θα πληροφορηθούν από το Λύκειό τους.  
Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 
Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (αναλύονται στη σχετική εγκύκλιο) 
1. Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε 
γραπτό βαθμό μηδέν (0). Τα μόρια για κάθε πεδίο προκύπτουν από τα τέσσερα μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.  
2. Η επιλογή του 4

ου
 και του 5

ου
 μαθήματος γενικής παιδείας ή προσανατολισμού είναι καθοριστική για το ή τα πεδία που θα 

μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. 
3. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι:  
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας / Ναυτιλιακών Σπουδών →«Αγγλικά». 
β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας →«Γαλλικά».    γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας →«Γερμανικά». 
δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας →«Ιταλικά».     ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας →«Ισπανικά». 
στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών / Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας / Διοίκησης 
Τουρισμού / εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τμημάτων 
Διοίκησης Επιχειρήσεων / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης →ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα 
ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  
ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου →δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες «Αγγλικά», 
«Γαλλικά», «Γερμανικά». 
η)Μουσικών Σπουδών / Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης → «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». 
θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης / Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας / Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων / εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ → «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο». 
Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται 
η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20). 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-12 και 13:  Συμπλήρωσε με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα/αριθμούς τα ζητούμενα στοιχεία.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 14-17:Αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν ΜΟΝΟ από το Λύκειο, όχι από τον υποψήφιο. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 : Συμπληρώνεις ή επιλέγεις με Χ 
    18α : Επιλέγεις με Χ μία Ομάδα Προσανατολισμού (βοηθητικά αναφέρονται και τα 3 κοινά μαθήματα της Ομάδας). 
    18β: Συμπληρώνεις τον τίτλο του 4

ου
 μαθήματος για να έχεις πρόσβαση σε 1 μόνο πεδίο. 

    18γ: Συμπληρώνεις τον τίτλο του 5
ου

 μαθήματος, αν θέλεις να έχεις πρόσβαση και σε δεύτερο πεδίο. 
    18δ: Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς να εξεταστείς πανελλαδικά σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα. 
    18ε: Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς κάποια/ες από τις επιλογές(η δήλωση για τα ΤΕΦΑΑ από φέτος είναι υποχρεωτική). 

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr




