
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΣΗ/ΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΓΕΛ  2021. 
Υποβάλλεται/αποςτζλλεται με e-mail από τουσ υποψθφίουσ μακθτζσ, οι οποίοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ι τθσ Γϋ τάξθσ τριετοφσ εςπερινοφ  ΓΕΛ. Με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ (Α-Δ) ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει: 
- Τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα 4 μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτεί πανελλαδικά, για να ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα μόνο πεδίο. Κάκε 
Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ οδθγεί ςε ζνα ΜΟΝΟ επιςτθμονικό πεδίο, ειδικά θ Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν 
Υγείασ οδθγεί ή ςτο 2ο πεδίο με Μακθματικά ή ςτο 3ο πεδίο με Βιολογία. 
-  Τα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμεί να εξεταςτεί. 
- Αν επικυμεί να είναι υποψιφιοσ για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ - (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψιφιοι με τα εςπερινά ΓΕΛ) - για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ.  Πςον αφορά 
αυτζσ τισ Σχολζσ επιςθμαίνεται ότι τα ςχετικά ςτοιχεία  τθσ Α-Δ είναι απλϊσ ενδεικτικά τθσ επικυμίασ του υποψθφίου για τθν ειςαγωγι 
ςτα παραπάνω Τμιματα και Σχολζσ. Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι 
ςτισ ανωτζρω Σχολζσ πρζπει να υποβάλει οπωςδήποτε και αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό ι ςτθν Αςτυνομία ι ςτθν Ρυροςβεςτικι ι ςτο 
Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ  προκθρφξεισ  που κα εκδϊςουν  τα αρμόδια Υπουργεία.  
Αντίκετα, ο υποψήφιοσ για τα ΣΕΦΑΑ πρζπει να δθλϊςει υποχρεωτικά το ςτοιχείο 19.γ)6) για να μπορζςει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ 
ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί από το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων, 
ϊςτε να ςυμμετάςχει ςτα αγωνίςματα για τα ΤΕΦΑΑ.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ 
Η Α-Δ υποβάλλεται/αποςτζλλεται με e-mail ςτο Λφκειο φοίτθςθσ του μακθτι, ςτο διάςτθμα 25-11 ωσ 30-11-2020 και εκφράηει 

τθν αυκεντικι βοφλθςθ του μακθτι. Οι μακθτζσ δθλϊνουν υποχρεωτικά τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ που ιδθ ζχουν επιλζξει και 
παρακολουκοφν. Γενικά οι μακθτζσ υποβάλλουν τθν Α-Δ ςτο Λφκειό τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά. Με νεϊτερεσ οδθγίεσ, αργότερα, όλοι 
οι υποψιφιοι κα επιδείξουν ταυτότθτα ι διαβατιριο ι άλλο επίςθμο ζγγραφο αποδεικτικό τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ, προκειμζνου να 
ελεγχκεί θ ορκι καταχϊρθςθ του κωδικοφ 13. Υποψιφιοι από ξζνα ςχολεία και υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των 
εςπερινϊν ΓΕΛ χρειάηονται επιπλζον προχποκζςεισ ι/και δικαιολογθτικά που κα πλθροφορθκοφν από το Λφκειό τουσ.  Οι υποψιφιοι 
για τισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ πρζπει να είναι Χριςτιανοί Ορκόδοξοι. Ειδικά για τθν ειςαγωγι ςτο Ρρόγραμμα Ιερατικϊν 
Σπουδϊν γίνονται δεκτοί μόνο άρρενεσ υποψιφιοι. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ (αναλφονται ςτη ςχετική εγκφκλιο) 
1. Αν υποψιφιοσ δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί ςε μάκθμα και δεν προςζλκει ςτθν εξζταςθ, τότε κεωρείται ότι εξετάςτθκε και πιρε 
γραπτό βακμό μθδζν (0). Τα μόρια ειςαγωγισ προκφπτουν από τα τζςςερα εξεταηόμενα μακιματα κάκε ομάδασ με οριςμζνουσ 
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ.  
2. Για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κα πρζπει να ςυμμετάςχει ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε δφο από τα εξεταηόμενα μακιματα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ που δθλϊνει. 
3.  Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα: 
α) Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΡΑ/Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΑΡΘ/Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ./ Τουριςτικϊν 
Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ./Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Τουριςμοφ Ραν/μίου Αιγαίου/Τουριςμοφ του Ιονίου Ραν/μίου → «Αγγλικά».  
β) Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ  → «Γαλλικά». 
γ) Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ → «Γερμανικά». 
δ) Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ → «Ιταλικά». 
ε) Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ → «Ιςπανικά». 
ςτ) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΜΑΚ. /  Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και 
Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ, Μζςων και Ρολιτιςμοφ του Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ και 
Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του ΕΚΡΑ /  Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΡΘ / Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν 
Μζςων του Ραν/μίου Δυτ. Μακεδονίασ / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του ΡΑ.Δ.Α. / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του Ραν/μίου Ρατρϊν / Ανϊτερεσ 
Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ όδου και Κριτθσ →ζνα από: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  
η) Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου → δφο από: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά». 
θ) Μουςικϊν Σπουδϊν του ΕΚΡΑ / Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΘ → ςτα δφο ειδικά μακιματα «Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν 
Ακουςτικϊν Ικανοτιτων». 
κ) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΡ, του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΡΘ και των Ρανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ, Ρατρϊν, Δθμοκρίτειου 
Θράκθσ και Ιωαννίνων / Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ του ΡΑ.Δ.Α. /  Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ του ΡΑ.Δ.Α . / 
Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΔΙ.ΡΑ.Ε. →ςτα δφο ειδικά μακιματα «Ελεφκερο Σχζδιο» και 
«Γραμμικό Σχζδιο». 
Για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτα παραπάνω τμιματα απαιτείται θ 
επιτυχισ εξζταςι του ςε κακζνα από τα αντίςτοιχα ειδικά μακιματα (βακμολογικι βάςθ του 10 με άριςτα το 20). 

 
ΟΔΗΓΙΕ  ΤΜΠΛΗΡΩΗ  ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ (υμπληρϊνονται μόνο τα γκρι ςτοιχεία) 

ΡΑΑΓΑΦΟΙ 1-13:  Συμπλιρωςε με κεφαλαία ευανάγνωςτα γράμματα/αρικμοφσ τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, πλθν του 9 &10.  
ΡΑΑΓΑΦΟΙ 14,15,17: Αυτά τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από το Λφκειο, ΟΧΙ από τον υποψιφιο. (Η παρ. 16 δε ςυμπλθρϊνεται) 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 18 :  Επιλζγεισ με Χ, αν είςαι υποψιφιοσ ΜΟΝΟ για τα 3 Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ 
                        19α : Επιλζγεισ με Χ μία Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ που οδθγεί ςε ζνα ΜΟΝΟ επιςτθμονικό πεδίο με πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ ςτα 4 ςυγκεκριμζνα μακιματα. Οι υποψιφιοι τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και 
Σπουδϊν Υγείασ επιλζγουν ή το 2

ο
 πεδίο με Μαθηματικά ή το 3

ο
 πεδίο με Βιολογία, ςφμφωνα με το μάκθμα 

που παρακολουκοφν. 
    19β:  Επιλζγεισ με Χ, αν επικυμείσ να εξεταςτείσ πανελλαδικά ςε κάποιο/α από τα ειδικά μακιματα. 
    19γ:  Επιλζγεισ με Χ, αν επικυμείσ κάποια/εσ από τισ επιλογζσ (θ διλωςθ για τα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτικι). 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 18 και 19. β) 10+11):  Πποιοσ υποψιφιοσ/α επιλζξει ι το 18 ι το 19 β) 10+11, απαιτείται επιπλζον να υποβάλει και    
τθ ςχετικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ (ΡΑΑΤΗΜΑ) για τα 3 Μουςικά Τμιματα. 


