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ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦ ΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
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10.

ΑΥΞ Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΦΥΛΟ

11.

ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

12.

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ

13.

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ

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 :

15.
Α)

Να εξεταστώ πανελλαδικά στο δεύτερο &άθη&α γενικής παιδείας:
1) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
2) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
3) ΦΥΣΙΚΗ
4) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β)

Να εξεταστώ πανελλαδικά στο &άθη&α επιλογής :
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕ ΡΙΑΣ

Γ)

Να εξεταστώ στα ειδικά &αθή&ατα :
1) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ
2) ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ
3) ΑΓΓΛΙΚΑ
4) ΓΑΛΛΙΚΑ
5) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
6) ΙΤΑΛΙΚΑ
7) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
8) ΑΡΜΟΝΙΑ
9) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚ Ν ΑΚΟΥΣΤΙΚ Ν ΙΚΑΝΟΤΗΤ Ν

)

Να εί&αι υποψήφιος για:
1) ΣΤΡΑΤΙ ΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
3) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓ Ν (&όνο για Πυροσβέστες)

Ε)

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

ΣΤ)

Να εί&αι υποψήφιος για:
5) τα ΤΕΦΑΑ

Ζ)

Να εξεταστώ στα &αθή&ατα της τελευταίας τάξης του
1) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2) ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

και στα &αθή&ατα της:
1) Θεωρητικής Κατεύθυνσης
2) Θετικής Κατεύθυνσης
3) Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (κύκλου Τεχνολογίας & Παραγωγής)
4) Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (κύκλου Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
ΕΛΑΒΑ ΓΝ ΣΗ Τ Ν Ο ΗΓΙ Ν ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ ΕΣ 1 &2 ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛ ΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ…………..
Ο/Η ΗΛ Ν/ ΗΛΟΥΣΑ
Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

…………………………
(υπογραφή)

……………………………………..
(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2/ΠΑΛAΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ (σελίδες 1 & 2)

Οι απόφοιτοι ΓΕΛ ή άλλου σχολείου δευτεροβάθ&ιας εκπαίδευσης που επιθυ&ούν να συ&&ετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
των ΓΕΛ &ε το ΠΑΛAΙΟ σύστη&α υποβάλλουν σχετική Αίτηση – ήλωση. Με την Αίτηση – ήλωση ο υποψήφιος δηλώνει αφενός τα
ονο&αστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συ&&ετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην
Τριτοβάθ&ια Εκπαίδευση. Η Αίτηση – ήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης – ήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο
διαδίκτυο (στην επίση&η ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr στο σύνδεσ&ο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), 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 ανάλογη 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 από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται
ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγ&ατι ανταποκρίνονται
στις επιθυ&ίες του, υπογράφει και στα δύο και παραλα&βάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει &έχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσ!ία
υποβολής της Αίτησης – ήλωσης αρχίζει την Πέ!πτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την ευτέρα 29 Φεβρουαρίου του 2016.
Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσ!η Αίτηση - ήλωση ούτε εκπρόθεσ!η διόρθωση αυτής. Επιση&αίνεται ότι κάθε υποψήφιος
πριν προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης – ήλωσης θα πρέπει πρώτα να &ελετήσει τις παρακάτω πληροφορίες και οδηγίες στις
σελίδες 1 & 2.
1) Όσον αφορά το δεύτερο &άθη&α γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επιση&αίνεται ότι :
α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά &ε την Αίτηση – ήλωση από 11-29 Φεβρουαρίου.
β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθ!ό !ηδέν (0)
γ) η επιλογή και δήλωση του δευτέρου &αθή&ατος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και καθοριστική για τα πεδία που θα &πορέσει να
επιλέξει ο υποψήφιος στο &ηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει &ε &εγάλη προσοχή.
2) Όσον αφορά το &άθη&α «Αρχές Οικονο&ικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επιση&αίνεται ότι:
α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά &ε την Αίτηση – ήλωση από 11-29 Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι &πορούν να το δηλώσουν, ανεξάρτητα αν
το είχαν επιλέξει ή όχι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.
β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθ!ό !ηδέν (0)
γ) για να δηλώσουν στο !ηχανογραφικό τους δελτίο το 5ο επιστη!ονικό πεδίο πρέπει να έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν
υποχρεωτικά στα δύο (2) &αθή&ατα αυξη&ένης βαρύτητας του 5ου επιστη&ονικού πεδίου «Αρχές Οικονο&ικής Θεωρίας» και «Μαθη&ατικά
και Στοιχεία Στατιστικής». Επίσης, όποιος υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο !άθη!α «Αρχές Οικονο!ικής
Θεωρίας», υποχρεωτικά δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο !άθη!α «Μαθη!ατικά και Στοιχεία Στατιστικής».
3) Η υποβολή της Αίτησης – ήλωσης είναι καθοριστική και δεσ&ευτική για όλους τους υποψηφίους που θα συ&&ετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν συ&πληρώνεται ούτε τροποποιείται, &πορεί ό&ως να ανακληθεί ολόκληρη
οποτεδήποτε &έχρι και 20 η&έρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η &η υποβολή της ση&αίνει αποκλεισ&ό του υποψηφίου
από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθ&ια Εκπαίδευση.
4) Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνο&ικές Σχολές, τη Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για Πυροσβέστες), τις Σχολές της
Ακαδη&ίας του Ε&πορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επιση&αίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της Αίτησης – ήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά
της επιθυ&ίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τ&ή&ατα και σχολές.Ό&ως για να &πορέσει τελικά να συ&&ετάσχει ο
υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο
Στρατό, στην Αστυνο&ία, στην Πυροσβεστική ή στο Ε&πορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστη&α που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα
εκδώσουν τα αρ&όδια Υπουργεία. Ανάλογα, ο υποψήφιος για τα 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 2016).
5) Όσον αφορά τις Σχολές ή τ&ή&ατα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά &αθή&ατα, αυτά αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω. Για να συ&&ετάσχει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις ειδικού &αθή&ατος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το
ειδικό &άθη&α στην Αίτηση – ήλωση που υπέβαλε. Οι Σχολές και τα Τ&ή&ατα των Παν/&ίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση
σε ένα ή περισσότερα ειδικά &αθή&ατα είναι :
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ιακόσ&ησης και Σχεδιασ&ού Αντικει&ένων, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισ&ικής Κληρονο&ιάς ΤΕ, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται
τα ειδικά &αθή&ατα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ».
- Μουσικής Επιστή&ης & Τέχνης, Μουσικών Σπουδών, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά &αθή&ατα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΥΣΙΚ Ν ΑΚΟΥΣΤΙΚ Ν ΙΚΑΝΟΤΗΤ Ν».
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερ&ανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τα οποία εξετάζεται το ειδικό &άθη&α της αντίστοιχης &ε την κατεύθυνση ξένης
γλώσσας.
- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/&ίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό &άθη&α «ΑΓΓΛΙΚΑ».
- Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερ&ηνείας του Ιονίου Παν/&ίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες :
«ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».
- η&οσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ιεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενη&έρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισ&ού, ιοίκησης Επιχειρήσεων- εισαγωγική
κατεύθυνση ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για
τα οποία εξετάζεται &ία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».
- Πλαστικών Τεχνών και Επιστη&ών της Τέχνης του Παν/&ίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό &άθη&α «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ».
Για να &πορέσει τελικά να συ&&ετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τ&ή&ατα απαιτείται η
επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά &αθή&ατα (βαθ&ολογική βάση του 10 &ε άριστα το 20).

6) Οι υποψήφιοι για τα Προγρά&&ατα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη&ιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά
για την εισαγωγή στο Πρόγρα&&α Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί !όνο άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγρά&&ατα σπουδών των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη&ιών &πορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ),
2310- 397732 – 2310- 301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (Ι ΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
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7) Συ!πληρω!ατικές πληροφορίες – ικαιολογητικά. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΗΛ ΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕ ΤΙΚΑ :
1. από τους αποφοίτους Λυκείου (Ενιαίου, Γενικού, Πολυκλαδικού, Τεχνικού κλπ) προηγου!ένων ετών που θα συ!!ετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις του η!ερήσιου ΓΕΛ !ε το ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να
αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν. ιευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των &αθη&άτων της Γ΄ τάξης των
Η&ερησίων Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά &πορούν να συ&&ετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου
η&ερησίου ή εσπερινού (&ε ενδοσχολικές ή &ε εθνικού επιπέδου εξετάσεις) ή παλαιού τύπου ή ισότι&ου σχολείου εσωτερικού ή
εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης ή είναι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή κάτοχοι
απολυτηρίου ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι, οι οποίοι επιθυ&ούν να λάβουν &έρος στις εξετάσεις των &αθη&άτων της Γ΄ τάξης Η&ερησίου Γενικού
Λυκείου για να αποκτήσουν ΒΕΒΑΙ ΣΗ πρόσβασης για εισαγωγή στην τριτοβάθ&ια εκπαίδευση, &ε την Αίτηση – ήλωση υποβάλλουν και
ι) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότι&ου τίτλου άλλου σχολείου ευτεροβάθ&ιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο
τίτλος ευτεροβάθ&ιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλω&ατικής
αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγρα&&α σπουδών ακολουθεί το συγκεκρι&ένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο
συγκεκρι&ένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστή&ια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος ευτεροβάθ&ιας
Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας /νσης
ευτεροβάθ&ιας Εκπαίδευσης για τη νό&ι&η λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα, και
ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙ ΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην α&έσως προηγού&ενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙ ΣΗ
πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, &ε την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙ ΣΗΣ.
2. από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συ!!ετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού ΓΕΛ !ε το ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να
αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.Στις εξετάσεις των &αθη&άτων της ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων που
εξετάζονται πανελλαδικά &πορούν να συ&&ετέχουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο:
α) Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (&ε ενδοσχολικές ή &ε εθνικού επιπέδου εξετάσεις)
εφόσον: i) έχουν φοιτήσει και στις δύο
τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου (για τους αποφοίτους σχ.έτους 2012-3 και εφεξής απαιτείται πλήρης φοίτηση) ή ii) εγγράφηκαν ή
&ετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ως εργαζό&ενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους
που προέκυψαν &ετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ)
αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επι&έλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή
iii) εγγράφηκαν στην
τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου είτε &ετά την συ&πλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτη&ένων ατό&ων, σε
πρόγρα&&α απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προ&εση&βρινές ώρες της η&έρας.
β) Εσπερινού Λυκείου παλαιού τύπου.
Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι (α) και (β) υποβάλλουν Αίτηση – ήλωση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο συνοδευό&ενη από
ι) ευκρινές
φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους, ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙ ΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην α&έσως προηγού&ενη
εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙ ΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση &ε την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι
κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙ ΣΗΣ.
Οι απόφοιτοι Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή των υποψηφίων όπως
αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση (α). ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ δεν &πορούν να είναι υποψήφιοι για τις
Στρατιωτικές και Αστυνο&ικές Σχολές και τη Σχολή Ανθυποπυραγών γι αυτό δεν συ!πληρώνουν το στοιχείο 15 .
ιευκρινίζεται ότι σε κα&ία περίπτωση δεν παραλα&βάνεται ΑΙΤΗΣΗ – ΗΛ ΣΗ αποφοίτου ο οποίος είναι κάτοχος της
ΒΕΒΑΙ ΣΗΣ πρόσβασης, αν προηγου&ένως δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙ ΣΗ πρόσβασης.
Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΗΛ ΣΗΣ
Το έντυπο που έχεις στα χέρια σου είναι 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&&ατα τα ατο&ικά σου στοιχεία. Στην παράγραφο 10
συ&πλήρωσε Α για ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
: Συ&πλήρωσε τον κωδικό υποψηφίου, όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση πρόσβασης (αν έχεις).
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 (αν έχεις).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 12,13
: Συ&πλήρωσε τα αντίστοιχα στοιχεία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 να επιλέξεις !ε Χ:
Α) το δεύτερο &άθη&α γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστείς πανελλαδικά
Β) το &άθη&α Αρχές Οικονο&ικής Θεωρίας, αν επιθυ&είς να το εξεταστείς πανελλαδικά
Γ) τα ειδικά &αθή&ατα, στα οποία τυχόν επιθυ&είς να εξεταστείς
) ότι επιθυ&είς να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνο&ικές Σχολές
ή/και Σχολή Ανθυποπυραγών (&όνο για πυροσβέστες)
Ε) ότι επιθυ&είς να είσαι υποψήφιος για τις Σχολές Ακαδη&ίας του Ε&πορικού Ναυτικού
ΣΤ) ότι επιθυ&είς να είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ
Ζ) ότι θα είσαι υποψήφιος &ε το Η&ερήσιο ή Εσπερινό ΓΕΛ και ποιας κατεύθυνσης τα &αθή&ατα θα εξεταστείς.

