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ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ  Σελ. 1   ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Αίτηση –Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Κύρια σημεία από την εκδοθείσα εγκύκλιο. 

(Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να διαβάσετε και την εγκύκλιο) 

 

 ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ : 

1) Οι μαθητές/ριες της Γ΄ τάξης ημερήσιου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις ημερήσιου υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση –Δήλωση. 

2) Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (απόφοιτοι) εφόσον 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος 

από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. 

3) Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-

Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, 

Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν 

στιςπροκαταρκτικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με 

5 επιστημονικά πεδία.  

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 

16ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018. 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1) Ο/Η υποψήφιος/α συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο 

Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην 

προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο Λύκειο από το οποίο 

αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικίατου Λύκειο.  

2) Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα.  

3) Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις 

επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι 

τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ  Σελ. 2   ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Γενικά οι μαθητές/ριες υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους με την επίδειξη ταυτότητας 

(ελληνικής ή ξένης) /διαβατηρίου (ελληνικού ή ξένου) ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της 

ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων. 

Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου 

απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου 

επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους (όπως παραπάνω),  προκειμένου να ελεγχθεί 

η ορθή καταχώριση των στοιχείων. 

 

 ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ; 

Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: 

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, 

β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) 

ΕπιστημονικόΠεδίο, 

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

ΕπιστημονικάΠεδία, 

δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί. 

ε) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α 

- για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας.  

- για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. 

- για τα ΤΕΦΑΑ. 

Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι 

υποχρεωτική. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη 

συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές 

Σχολές/ΑστυνομικέςΣχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, 

που είναι απλώς ενδεικτική. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ  Σελ. 3   ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

 

Οι μαθητές/ριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και 

παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε 

Ομάδας Προσανατολισμού. 

Η επιλογή του 4ου και του 5ου μαθήματος γενικής παιδείας ή προσανατολισμού είναι καθοριστική για το ή 

τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο/η υποψήφιος/α στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό 

πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. 

 

 ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Αν υποψήφιος/α 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 επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 

4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. 

Αν ο/η υποψήφιος/α, παρότι υπέβαλε Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά 

στιςεξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 

πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο/η υποψήφιος/α θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο 

έτος να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις 

 

 ΤΜΗΜΑΤΑ  Ή ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την 

εισαγωγήτων υποψηφίων σε αυτά που αναφέρονται και στην πίσω σελίδα στο έντυπο της Αίτησης – 

Δήλωσης. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ  Σελ. 4   ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου/ας στο ειδικό 

μάθημα για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Για να μπορέσει τελικά να 

συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές/Τμήματα με ειδικά 

μαθήματα απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε καθένα από αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με άριστα το 

20) 

 

 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  

Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές 

Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού 

Ναυτικού): 

Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, 

Σχολές  Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.  

Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για 

εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις 

Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο 

Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα 

ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις 

προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα 

Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους  Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα. 

 

 ΤΕΦΑΑ 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση να το δηλώσουν 

υποχρεωτικά, για να μπορέσουν τον Ιούνιο να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα. 

 Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα 

ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβάλει και σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής 

δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί απ΄ το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2018) και να 

συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα). 

Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν 

εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις 

τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ  Σελ. 5   ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Για τους υποψηφίους/ες (μαθητές/ριες και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση επισημαίνονται τα 

εξής : 

Α) οι μαθητές/ριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό 

τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 29 Μαρτίου. 

Β) Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα 

πρέπει μαζί με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά την 29 Μαρτίου) 

δεν γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού 

ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας). 

 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση) 

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, 

αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο.  

Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία,Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο 

αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.  

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με 5 επιστημονικά πεδία.  

Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν 

εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στηδιαδικασία με βάση τις επιδόσεις 

τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες. 

 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές 

εξετάσεις,δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων 


