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Αγαπητέ μαθητή 

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο 

σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στην ιστοσελίδα του 11ου Λυκείου θα βρεις το 

ανάλογο υπόδειγμα της Αίτησης –Δήλωσης , θα το κατεβάσεις και θα το 

αποθηκεύσεις το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή σου. 

Στη συνέχεια θα το συμπληρώσεις (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο 

πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτεις (συνήθως Word) 

Θα έχεις δίπλα σου το δελτίο της Αστυνομικής σου ταυτότητας και  

χρησιμοποιώντας  ΜΟΝΟ Ελληνικά  ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα θα 

συμπληρώσεις ΜΟΝΟ τα γκρι πλαίσια. 

 Στα πλαίσια με αριθμό 1,2,3,4 συμπλήρωσε τα στοιχεία σου 

ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ αναγράφονται στην ταυτότητα σου (με ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα) 

 Στο πλαίσιο 5 γράφεις την Ταχυδρομική διεύθυνση που είναι το 

σπίτι σου μαζί με τον ταχυδρομικό κώδικα Τ.Κ.  

 Στο πλαίσιο 6 γράφεις ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο στο 

οποίο θα μπορούν να σε αναζητήσουν και να σε βρουν 

 Στο πλαίσιο 8 γράφεις ΤΟ ΕΤΟΣ που γεννήθηκες και όχι την 

ημερομηνία. 

 Στο πλαίσιο 9 γράφεις ΜΑΘΗΤΗΣ ή ΜΑΘΗΤΡΙΑ  

 Στο πλαίσιο 10 γράφεις  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ 

 Στο πλαίσιο 13 γράφεις  τον αριθμό της ταυτότητας σου (όπως 

ακριβώς αναγράφεται στο εμπρός μέρος του Δελτίου σου) 

 Στο πλαίσιο 16  και 17 ΔΕΝ γράφεις  τίποτα. 

 Στο πλαίσιο 18 θα συμπληρώσεις ΜΟΝΟ αν είσαι υποψήφιος στα 

3 μουσικά τμήματα. 

  Στο πλαίσιο 19α θα συμπληρώσεις με Χ την ομάδα 

προσανατολισμού σου. 

 Στο πλαίσιο 19β  θα συμπληρώσεις με Χ το μάθημα επιλογής που 

θα εξεταστείς. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να ενημερωθείς σωστά για τις 



σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα και να το δηλώσεις γιατί αν 

δεν το δηλώσεις δεν μπορείς να εισαχθείς σ αυτές.  

 Μπορείς να δηλώσεις ειδικό μάθημα και  να μην εξεταστείς σ 

αυτό (παίρνοντας βαθμό μηδέν) , Στην περίπτωση αυτή  

αποκλείεις την εισαγωγή σου στο τμήμα αυτό αλλά δεν 

επηρεάζεται η βαθμολογία σου στις υπόλοιπες σχολές. 

  Στο πλαίσιο 19γ θα συμπληρώσεις με Χ αν επιθυμείς να είσαι 

υποψήφιος για Στρατιωτικές-Αστυνομικές  σχολές . Η δήλωση γι 

αυτές τις σχολές  ΔΕΝ είναι δεσμευτική. Αν τελικά επιθυμείς να 

είσαι υποψήφιος σ αυτές τις σχολές θα πρέπει να στείλεις άλλη 

αίτηση στις διευθύνσεις των σχολών όταν θα βγουν οι σχετικές 

εγκύκλιοι. 

  Στο πλαίσιο 19γ στο 6  θα συμπληρώσεις με Χ αν επιθυμείς να 

είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ( ΠΡΟΣΟΧΗ είναι υποχρεωτικό. 

Αν δεν το δηλώσεις τώρα ΔΕΝ θα μπορείς να συμμετέχεις στη 

διαδικασία επιλογής) 

  

Αφού τη συμπληρώσεις θα τη στείλεις  ηλεκτρονικά (με email) 

στο σχολείο  για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην 

προβλεπόμενη προθεσμία                                 

                                           Από τη Διεύθυνση του 11ου Λυκείου 


