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Σι είναι θ Αίτθςθ Διλωςθ
Είναι θ διλωςθ επικυμίασ μου να ςυμμετζχω ςτισ Πανελλαδικζσ
Εξετάςεισ του ςχ. ζτουσ 2020-2021
Γίνεται με θλεκτρονικι αποςτολι (email) ςτο ςχολείο μου από 25-11 ζωσ
και 30-11-2020
Δεν αποςτζλλω κανζνα δικαιολογθτικό προσ το παρόν

Αργότερα κα επιβεβαιϊςω τα ςτοιχεία και τισ επικυμίεσ μου ςτο ςχολείο
μου
ΠΡΟΟΧΗ: αν ΔΕΝ υποβάλλω Αίτθςθ-Διλωςθ ΔΕΝ ζχω δικαίωμα να
ςυμμετζχω ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ για το ςχ. ζτοσ 2020-2021 και να
ειςαχκϊ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Σι δθλϊνω
Σα προςωπικά μου ςτοιχεία (βλ. ζγγραφο διλωςθσ)

Σθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ που ζχω επιλζξει και ςυνεπϊσ τα
Πανελλαδικϊσ Εξεταηόμενα Μακιματα (βλ. επόμενθ διαφάνεια)
Σα Ειδικά Μακιματα ςτα οποία επικυμϊ να εξεταςτϊ (βλ. επόμενθ
διαφάνεια)  υποχρεωτικι διλωςθ
Αν κζλω να είμαι υποψιφιοσ/α για τρατιωτικζσ χολζσ, Αςτυνομικζσ
χολζσ, χολζσ Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ
Ναυτικοφ, χολζσ Λιμενικοφ ϊματοσ  όχι δεςμευτικι διλωςθ
(μπορϊ να το δθλϊςω κατευκείαν όταν βγει θ ςχετικι εγκφκλιοσ)
Αν κζλω να είμαι υποψιφιοσ/α για ΣΕΦΑΑ  δεςμευτικι διλωςθ
(δθλαδι τϊρα πρζπει οπωςδιποτε να το δθλϊςω)
Αν κζλω να είμαι υποψιφιοσ/α για τα 3 Μουςικά Σμιματα με τθν ειδικι
διαδικαςία ειςαγωγισ (βλ. επόμενθ διαφάνεια) υμπλθρϊνω
ΟΠΩΔΗΠΟΣΕ το Παράρτθμα

Ανκρωπιςτικζσ
πουδζσ

πουδζσ
Οικονομίασ και
πλθροφορικισ

Θετικζσ πουδζσ

πουδζσ Τγείασ

Νεοελλθνικι
Γλϊςςα και
Λογοτεχνία

Νεοελλθνικι
Γλϊςςα και
Λογοτεχνία

Νεοελλθνικι
Γλϊςςα και
Λογοτεχνία

Νεοελλθνικι
Γλϊςςα και
Λογοτεχνία

Αρχαία (1,3)

Μακθματικά
(1,3)

Βιολογία (1,3)

Μακθματικά
(1,3)

Ιςτορία (0,7)

Φυςικι (0,7)

Χθμεία (0,7)

Οικονομία
(0,7)

Κοινωνιολογία
(2021)

Χθμεία

Φυςικι

Πλθροφορικι

χολζσ που απαιτοφν ειδικό μάκθμα 1
(ΦΕΚ 1538/Β/2002 και τροποποιιςεισ)
Αγγλικά

Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΠΑ / ΑΠΘ
Ναυτιλιακϊν πουδϊν ΠΑ.ΠΕΙ.
Σουριςτικϊν πουδϊν ΠΑ.ΠΕΙ.
Σουριςμοφ Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Σουριςμοφ Παν/μίου Αιγαίου (Χίοσ)

Γαλλικά

•Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΠΑ
Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΑΠΘ

Ιςπανικά

Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΠΑ

Γερμανικά
Ιταλικά

•Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΠΑ
Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΠΘ

Για να υπολογιςτεί θ βακμολογία
του ειδικοφ μακιματοσ χρειάηεται
να είναι τουλάχιςτον 10/20.

•Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΠΑ
• Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΠΘ

2 από τα 3: αγγλικά
γαλλικά ι γερμανικά

Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου

1 από τα 4 : αγγλικά,
γαλλικά, ιταλικά ι
γερμανικά

•Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ΠΑ.ΠΕΙ.
Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ΠΑ.ΜΑΚ.
Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και Περιφερειακϊν πουδϊν Πάντειο Πανεπιςτιμιο
Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ Πάντειο Πανεπιςτιμιο
Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ΕΚΠΑ
Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ ΑΠΘ
Διοίκθςθσ Σουριςμοφ ΠΑ.Δ.Α.
Διοίκθςθσ Σουριςμοφ του Παν. Πατρϊν
Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων Παν. Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 3237/Β/4-8-2020)
Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ Ρόδου και Κριτθσ

χολζσ που απαιτοφν ειδικό μάκθμα 2
χζδιο
•Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΠ,
Ελεφκερο χζδιο Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ,
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΑΠΘ
 Γραμμικό χζδιο  Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Πανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ,
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Πατρϊν,
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Δθμοκρίτειου Θράκθσ
 Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ιωαννίνων
 υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ ΠΑ.Δ.Α.
Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ ΠΑ.Δ.Α.
Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ ΠΑ.Δ.Α. & ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Μουςικζσ ικανότθτεσ
Αρμονία ΠΑΛΑΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ
 Ζλεγχοσ μουςικϊν Μουςικϊν πουδϊν του ΕΚΠΑ
ακουςτικϊν ικανοτιτων Μουςικϊν πουδϊν του ΑΠΘ
Μουςικι Εκτζλεςθ και
Ερμθνεία
Μουςικι Αντίλθψθ και
Γνϊςθ

Βακμολογία :
ο Μ.Ο. του βακμοφ ςτα 2 μουςικά μακιματα
να ιςοφται τουλάχιςτον με το ιμιςυ του
άριςτα, δθλαδι με 50%, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο υποψιφιοσ ζχει λάβει ςε κάκε μάκθμα
βακμό τουλάχιςτον 30%.

ΝΕΑ ΣΜΗΜΑΣΑ
Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Αϋ)
Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ (Θεςςαλονίκθ, Πα.Μακ)
Μουςικϊν πουδϊν (Άρτα, Παν. Ιωαννίνων)
Μουςικϊν πουδϊν (Κζρκυρα, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο)

χολζσ τρατοφ, Αςτυνομίασ, Πυροςβεςτικισ,
Λιμενικοφ, Εμπορικοφ Ναυτικοφ
Μπορϊ τϊρα να δθλϊςω ότι επικυμϊ να είμαι υποψιφιοσ  μθ
δεςμευτικι διλωςθ
Αν το δθλϊςω τϊρα, χρειάηεται να κάνω ΚΑΙ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
ςτα αρμόδια υπουργεία όταν κα βγει θ ςχετικι προκιρυξθ
Αν δεν το δθλϊςω τϊρα, αρκεί να κάνω τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ όταν
βγει θ ςχετικι προκιρυξθ από τα αρμόδια υπουργεία  δθλαδι, να
κάνω κατευκείαν αίτθςθ ςτον τρατό, τθν Αςτυνομία, τθν Πυροςβεςτικι,
το Λιμενικό, το Εμπορικό Ναυτικό
Απαραίτθτεσ ενζργειεσ = Αίτθςθ, Προκαταρτικζσ Εξετάςεισ

ΣΕΦΑΑ
• Αν επικυμϊ να είμαι υποψιφιοσ/α για τα ΣΕΦΑΑ
χρειάηεται ΟΠΩΔΗΠΟΣΕ να το δθλϊςω τϊρα για να
ςυμμετζχω ςτθν υγειονομικι εξζταςθ και τισ
ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. Χρειάηεται επιπλζον να
υποβάλλω αίτθςθ ςτισ Επιτροπζσ Τγειονομικισ
Εξζταςθσ και Πρακτικισ δοκιμαςίασ τθν περίοδο
των εξετάςεων (πλθροφόρθςθ από το ςχολείο)
• Αν δεν το δθλϊςω τϊρα, ΔΕΝ μπορϊ να είμαι
υποψιφιοσ/α για τα ΣΕΦΑΑ

Απορίεσ και ερωτιματα 1
Δεν είμαι ςίγουροσ/θ ότι κζλω να ςυμμετζχω ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, τι να
κάνω τελικά;  Μπορϊ να δθλϊςω ότι κα ςυμμετζχω και να μθν παρουςιαςτϊ ςτισ
Εξετάςεισ (ςε ζνα ι ςε περιςςότερα μακιματα τθσ Ο.Π. του ΕΠΕ).
Αν δθλϊςω ειδικό μάκθμα υπολογίηεται θ βακμολογία του ςτο γενικό βακμό μου;
 Όχι. Τπολογίηεται ΜΟΝΟ για τισ ςχολζσ που απαιτοφν τθν εξζταςθ ςε αυτό το
μάκθμα
Δεν είμαι ςίγουροσ/θ ότι κζλω κάποια ςχολι που απαιτεί ειδικό μάκθμα, τι να κάνω;
 Μπορϊ να το δθλϊςω τϊρα και να μθν εξεταςτϊ ςε αυτό. Αν δεν το δθλϊςω τϊρα
και αργότερα αλλάξω γνϊμθ δεν κα μπορϊ να εξεταςτϊ και να είμαι υποψιφιοσ/α
ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςχολι
Δεν είμαι ςίγουροσ/θ ότι κζλω να είμαι υποψιφιοσ/α για τα ΣΕΦΑΑ, τι να κάνω; 
Μπορϊ να το δθλϊςω τϊρα και να μθν ςυμμετζχω ςτισ ειδικζσ διαδικαςίεσ
(υγειονομικι εξζταςθ). Αν δεν το δθλϊςω τϊρα και αλλάξω γνϊμθ αργότερα, ΔΕΝ κα
μπορϊ να ςυμμετζχω ςτισ ειδικζσ διαδικαςίεσ και να είμαι υποψιφιοσ ςτισ
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ

Απορίεσ και ερωτιματα 2

Δεν είμαι ςίγουροσ/θ ότι κζλω να είμαι υποψιφιοσ/α για τισ χολζσ τρατοφ,
Αςτυνομίασ, Πυροςβεςτικισ, Λιμενικοφ, Εμπορικοφ Ναυτικοφ, τι να κάνω τελικά; 
Μπορϊ να το δθλϊςω τϊρα αλλά δεν είναι δεςμευτικι θ διλωςι μου. Μπορϊ
αργότερα να το δθλϊςω κατευκείαν ςτθν αντίςτοιχθ ςχολι, όπωσ προβλζπεται από
τισ ςχετικζσ προκθρφξεισ των αρμόδιων Τπουργείων
Θζλω να είμαι υποψιφιοσ/α ΜΟΝΟ για τα 3 Μουςικά Σμιματα*, πρζπει να
υποβάλλω Αίτθςθ – Διλωςθ και να ςυμμετζχω ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ; Ναι,
πρζπει να υποβάλλω Αίτθςθ-Διλωςθ (και Παράρτθμα). Εξετάηομαι ΜΟΝΟ ςτθν
Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία και ςτα 2 ειδικά μουςικά μακιματα (Μουςικι
Εκτζλεςθ και Ερμθνεία και Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ)

Θζλω να είμαι υποψιφιοσ ΚΑΙ για τα 3 Μουςικά Σμιματα*, πρζπει να υποβάλλω
Αίτθςθ – Διλωςθ; Ναι, πρζπει να υποβάλλω Αίτθςθ-Διλωςθ (και Παράρτθμα).
Εξετάηομαι ςτα Πανελλαδικϊσ Εξεταηόμενα Μακιματα τθσ Ο.Π. μου και ςτα 2 ειδικά
μουςικά μακιματα (Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία και Μουςικι Αντίλθψθ και
Γνϊςθ)
* 3 Μουςικά Σμιματα :
Μουςικϊν πουδϊν (Ιόνιο Πανεπιςτιμιο), Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ (Πα.Μακ.), Μουςικϊν πουδϊν
(Παν. Ιωαννίνων)

Επιπλζον χετικά Ερωτιματα

Για επιπλζον ερωτιματα που
ενδζχεται να δθμιουργθκοφν κατά
τθν διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ τθσ
Αίτθςθσ-Διλωςθσ, μπορϊ να
απευκυνκϊ ςτον φμβουλο
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
του 2ου Κ.Ε..Τ. ΑϋΑκινασ.

