
 

 
 
  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

2. ΟΝΟΜΑ:  8. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:    

4. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:    

5. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    

6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  9. ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

     

     

     

10. ΦΥΛΟ 11. ΕΤΟΣ   

 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  

   

 
 
 

15. Ο/Η  παρακάτω υπογράφ………. ∆ΗΛΩΝΩ  ότι τα ανωτέρω ατοµικά µου στοιχεία είναι ακριβή.Επίσης 
δηλώνω µε την ένδειξη Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο όποια από τις παρακάτω επιλογές επιθυµώ : 
 
 

∆) Να είµαι υποψήφιος για: 
 1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
 2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ* 

* ΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 

 

   
Ε) Να είµαι υποψήφιος για: 
 3) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
   
ΣΤ) Να είµαι υποψήφιος για: 
 4) τα ΤΕΦΑΑ  
   

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ   

                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :_________  

Ο/Η ∆ΗΛΩΝ/∆ΗΛΟΥΣΑ                                                                                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

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

 

 

 

                    

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2013 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 10% – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄ : ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 10% 
ΚΑΤΟΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄  ΕΤΩΝ 2011 ή 2012 

ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 



 
 

                                           ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 10% : ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  (σελίδα 1)  
 

1)Τη συγκεκριµένη Αίτηση – ∆ήλωση υποβάλλουν οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 
Ηµερησίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄) των ετών 2011 ή 2012, οι οποίοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 
10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση) για την εισαγωγή τους σε Σχολές και Τµήµατα των 
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυµάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων 
∆υνάµεων, των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας*, των Σχολών της Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού 
και τα ΤΕΦΑΑ. Για όλα τα υπόλοιπα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι για το 10% δεν 
υποβάλλουν Αίτηση – ∆ήλωση αλλά απευθείας µηχανογραφικό δελτίο.   *ΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 
 
2)Επισηµαίνεται ότι η υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης είναι απλώς ενδεικτική της επιθυµίας του 
υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τµήµατα και σχολές και βοηθά στη δηµιουργία αρχείου για τις 
σχολές αυτές. Όµως για να µπορέσει τελικά να συµµετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για 
εισαγωγή πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνοµία* ή στο 
Εµπορικό Ναυτικό σύµφωνα µε τις προκηρύξεις  που θα εκδώσουν  τα αρµόδια Υπουργεία και στο χρονικό 
διάστηµα που θα ορίζεται. Ανάλογα, ο υποψήφιος για εισαγωγή στα  ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να υποβάλει σχετική 
αίτηση στις επιτροπές Υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας που θα πληροφορηθεί από το 
σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων  (Ιούνιος 2013).  *ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016  

 
3) ∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων δεν µπορούν να εξεταστούν σε ειδικό µάθηµα. 
 
4) Υπενθυµίζεται ότι µόνο όσοι απέκτησαν την τελευταία Βεβαίωση πρόσβασης  το 2011 ή το 2012 µπορούν 
να είναι υποψήφιοι µε το 10% των θέσεων  για δύο (2) συγκεκριµένα από τα πέντε (5) επιστηµονικά πεδία 
ανάλογα µε την κατεύθυνση στα µαθήµατα της οποίας έχουν εξεταστεί και µε το δεύτερο µάθηµα γενικής 
παιδείας που έχουν εξεταστεί πανελλαδικά. 
 
           Η Αίτηση – ∆ήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Το έντυπο της Αίτησης – ∆ήλωσης έχει ήδη 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσηµη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr στο σύνδεσµο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό 
Λύκειο ή ΕΠΑΛ/ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων), από όπου µπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο 
είτε από το Λύκειο και να διανεµηθεί στους ενδιαφεροµένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συµπληρώνει την 
Αίτηση – ∆ήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του 
µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία στο Λύκειο απόφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο 
χωρίς άλλα δικαιολογητικά. Η προθεσµία υποβολής της Αίτησης – ∆ήλωσης για το 10% αρχίζει τη 
∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου  και λήγει την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013.  
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ∆ΗΛΩΣΗΣ 
Το έντυπο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο της Αίτησης – ∆ήλωσης  που θα υποβάλεις  
ηλεκτρονικά στο σχολείο σου. Αφού το συµπληρώσεις 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 µέχρι 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 :   
Συµπλήρωσε µε κεφαλαία ευανάγνωστα γράµµατα τα ατοµικά σου στοιχεία. Στην παράγραφο  10 
συµπλήρωσε Α για ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ. 
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5     : Συµπλήρωσε τον κωδικό υποψηφίου, όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση πρόσβασης . 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  7, 8 : Συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα τα αντίστοιχα στοιχεία. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9     : Συµπλήρωσε το Λύκειο έκδοσης της τελευταίας Βεβαίωσης πρόσβασης,   όπως 

αναγράφεται  στη Βεβαίωση πρόσβασης . 
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ   15  να επιλέξεις µε Χ:                                             
                              ∆) ότι επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνοµικές Σχολές* 

                     *ΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ   
ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016     

                                 Ε) ότι επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τις Σχολές Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού      

                               ΣΤ) ότι επιθυµείς να είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. 
 
 


