
 

 
 
  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

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

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:    

4. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:   ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ή ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  9. ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

     

    ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ή ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΤΟ 

     

10. ΦΥΛΟ 11. ΕΤΟΣ  14. ΕΤΟΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  

    
 
 
 

15. Ο/Η  παρακάτω υπογράφ………. ΔΗΛΩΝΩ  ότι τα ανωτέρω ατομικά μου στοιχεία είναι ακριβή και 
δηλώνω με την ένδειξη Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο όποια από τις παρακάτω επιλογές επιθυμώ : 
 
 
Δ) Να είμαι υποψήφιος για: 
 1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
 2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
   
Ε) Να είμαι υποψήφιος για: 
 3) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
   
ΣΤ) Να είμαι υποψήφιος για: 
 4) τα ΤΕΦΑΑ  
   

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:_________ 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ                                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΤΟΣ 2009ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 10%
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ - ΚΑΤΟΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% 

ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 



 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  (σελίδα 2) 
 

1) Τη συγκεκριμένη Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν σε καθορισμένη ημερομηνία οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης 
πρόσβασης Ημερησίων ΓΕΛ, 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 Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, των 
Σχολών της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ. Για όλα τα υπόλοιπα τμήματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης οι υποψήφιοι με το 10% δεν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση. 
2) Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης – δήλωσης είναι 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 : 
α) για τις Στρατιωτικές Σχολές να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Στρατό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και  στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009). 
β) για τις Αστυνομικές Σχολές  να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Αστυνομία σύμφωνα με την προκήρυξη που θα 
εκδόσει το  Υπουργείο Εσωτερικών και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009). 
γ) για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Εμπορικό Ναυτικό 
σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο χρονικό διάστημα που θα 
ορίζεται (αρχές 2009). 
δ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα 
πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων  (Ιούνιος 2009).  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

Το έντυπο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο της αίτησης – δήλωσης  που θα υποβάλεις  ηλεκτρονικά στο 
σχολείο σου. Αφού το συμπληρώσεις χειρόγραφα, θα το καταθέσεις στο Διευθυντή του Σχολείου σου. Στη συνέχεια θα 
καταχωρισθούν τα στοιχεία σου ηλεκτρονικά και θα εκτυπωθούν τρία 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 – δήλωση δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.  
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11,14 :  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                  Δ) ότι επιθυμείς να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές             
επίλεξε με Χ:                          Ε) ότι επιθυμείς να είσαι υποψήφιος για τις Σχολές Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού      

                                               ΣΤ) ότι επιθυμείς να είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι με το 10% των θέσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το έτος απόκτησης 
της τελευταίας Βεβαίωσης πρόσβασης. Πιο αναλυτικά : 
α) όσοι απέκτησαν την τελευταία Βεβαίωση πρόσβασης μέχρι και το 2005 μπορούν να είναι υποψήφιοι με το 10% των 
θέσεων εισακτέων  για οποιαδήποτε δύο (2) από τα πέντε (5) επιστημονικά πεδία . 
β) όσοι απέκτησαν την τελευταία Βεβαίωση πρόσβασης  από το 2006 και μετά μπορούν να είναι υποψήφιοι με το 10% 
των θέσεων εισακτέων για δύο (2) συγκεκριμένα από τα πέντε (5) επιστημονικά πεδία ανάλογα με το δεύτερο μάθημα 
γενικής παιδείας που εξετάστηκαν πανελλαδικά. 

 
 
 


