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                                                    Βαθμός Ασφαλείας:        
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Να διατηρηθεί μέχρι:   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα  4   - 1  - 2008 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Ε.Λ. Αρ.Πρωτ.Βαθμ.Προτ.
 Φ252/1632  /Β6 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                             ΠΡΟΣ: Τους Δ/ντές όλων των Γενικών 
Πληροφορίες:                                                           Λυκείων  δια των  Δ/νσεων  
Τηλέφωνο: 34 42 099 – 34 42 684                          και Γραφείων Δ.Ε. 
FAX: 34 42 098                                             
                                                                     ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης             
                                                                                 2) Δ/νσεις και  Γραφεία Δ.Ε. 
                                                                                 3) ΚΕΣΥΠ (Δια των Δ/ντων Δ.Ε) 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης  μαθητών της τελευταίας τάξης Λυκείου 
             για συμμετοχή στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και  αποφοίτων    
             για συμμετοχή στις  γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του 

Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. 
 
          Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 
Φεβρουαρίου ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των μαθητών της 
τελευταίας τάξης που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και των 
αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης 
που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. 
 Στο  έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης οι απόφοιτοι εκτός από την κατεύθυνση στα μαθήματα 
της οποίας θα εξετασθούν δηλώνουν και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο θα 
εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο.  
    Συνοδευτικά σας στέλνουμε: 
 α)  ικανό αριθμό έντυπων Αιτήσεων – Δηλώσεων.  
 β) υπόδειγμα ονομαστικής  κατάστασης κοινής για μαθητές και αποφοίτους, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί και ως πρωτόκολλο για την κατάθεση των Αιτήσεων – Δηλώσεων αυτών. 
 γ) Φυλλάδιο Οδηγιών στο οποίο παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και απόφοιτοι 
για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης.  
 Κάθε μαθητής και κάθε απόφοιτος που ενδιαφέρεται θα πρέπει να εφοδιαστεί με ένα 
έντυπο Αίτησης – Δήλωσης το οποίο, αφού μελετήσει προσεκτικά μαζί με τις οδηγίες, θα 
συμπληρώσει ανάλογα με την επιθυμία του και θα το υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που 
φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Η προθεσμία αυτή  
αρχίζει την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου,  και λήγει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου του 
2008. 
 Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε 
διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας. 
 Επειδή η προθεσμία είναι αποκλειστική και οι συνέπειες  για τον ενδιαφερόμενο από την 
μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης είναι οδυνηρές, αφού μπορεί να έχουν άμεση και 
καθοριστική επίπτωση στην επιτυχία του ή όχι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να 
ενημερωθούν όλοι με υπευθυνότητα  και με ενιαίο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό 
επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Για τους λόγους αυτούς: 

• Όσον αφορά τους μαθητές πρέπει να γίνει διεξοδική ενημέρωσή τους στην τάξη από 
υπεύθυνο καθηγητή τις πρώτες ημέρες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και ο κάθε μαθητής 
να υπογράψει σε κατάσταση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε και εφοδιάστηκε με 
αντίγραφο του σχετικού Φυλλαδίου Οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο θα 
πρέπει να αναπαραχθεί σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των μαθητών της τελευταίας 
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τάξης. Στην περίπτωση απουσίας μαθητών κατά την ημέρα ενημέρωσης θα πρέπει αυτοί να 
ενημερωθούν ενυπογράφως επόμενη ημέρα. Εκτός της ανωτέρω διεξοδικής ενημέρωσης να γίνει 
υπενθύμιση τουλάχιστον άλλες δύο φορές στην κάθε τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή πριν 
την έναρξη της προθεσμίας και κατά τις δύο τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. 
     Επισημαίνεται ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου καθώς και οι 
τελειόφοιτοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο   θα δηλώσουν το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα 
εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του 
δευτέρου τετραμήνου με αίτηση που υποβάλλουν στο σχολείο τους, η οποία είναι δεσμευτική. 
 Οι Διευθυντές των Λυκείων πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις διευθύνσεις κατοικίας και τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας των τελειοφοίτων που διατηρούν την προφορική βαθμολογία και θα 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό 
επίπεδο, ώστε να τους ειδοποιήσουν έγκαιρα προκειμένου να δηλώσουν, όπως και οι μαθητές, το 
δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο. 

• Όσον αφορά τους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με τους εξής τρόπους: 
 -  Με ανακοινώσεις του ΥΠΕΠΘ στα Μ.Μ.Ε..  
 - Με ανακοινώσεις των Διευθυντών Δ.Ε. που θα αναρτηθούν στους πίνακες 
ανακοινώσεων των οικείων Νομαρχιών. 
 - Με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Λυκείου, με ευθύνη του 
οικείου Διευθυντή, σχετικής ανακοίνωσης  στην οποία θα τονίζεται τόσο η προθεσμία όσο και ότι 
μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνεται δεκτή καμιά εκπρόθεσμη αίτηση. Κατά την υποβολή της 
Αίτησης – Δήλωσης από τους αποφοίτους παρακαλούμε να ενημερώνονται οι απόφοιτοι για τη 
σημασία του δεύτερου μαθήματος Γενικής Παιδείας που επιλέγουν να εξεταστούν σε εθνικό 
επίπεδο σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλέξουν. Να ενημερώνονται 
επίσης για τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου καθώς και για 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν για να μπορούν να επιλέξουν το 5ο επιστημονικό πεδίο 
(Φ252/116540/Β6, 18-10-07 εγκύκλιός μας). 
   Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από όσους αποφοίτους 
επιθυμούν να επανεξετασθούν στα μαθήματα της τελευταίας τάξης, ενώ όσοι απόφοιτοι δεν θα 
ξαναδώσουν εξετάσεις αλλά θα είναι υποψήφιοι με το 10% δεν υποβάλλουν την αίτηση 
αυτή, με εξαίρεση μόνο όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές 
Σχολές ή τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.  
       Η υποβολή της Αίτησης- Δήλωσης για όσους αποφοίτους καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο 
για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις ή τους μαθητές που επιθυμούν να είναι 
υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες 
προκαταρκτικές εξετάσεις των ανωτέρω Σχολών. Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης όμως 
βοηθά στη δημιουργία αρχείου των υποψηφίων για τις Σχολές αυτές. 
 Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (Υγειονομικές –Αθλητικές-Ψυχοτεχνικές) που απαιτούνται για τις 
Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Υπουργεία Εθνικής 
Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 
  Οι προκηρύξεις αυτές διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις 
κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα. 
      Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 
πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών 
Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. 
    Για τα προγράμματα  σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μπορείτε να πάρετε 
πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 397732 – 2310- 
301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 2810- 
239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
 
         
        Τέλος, τόσο οι Διευθυντές των Λυκείων όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
διαβάσουν προσεκτικά το συνοδευτικό Φυλλάδιο Οδηγιών, προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων 
πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους. Το Φυλλάδιο αυτό  να διανεμηθεί στους 
ενδιαφερόμενους μαθητές και αποφοίτους και να αναρτηθεί σε εμφανές και προσιτό σημείο του 
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πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Λυκείου με ευθύνη του κάθε Διευθυντή,  καθώς και  στους πίνακες 
ανακοινώσεων της οικείας Νομαρχίας με ευθύνη του οικείου Διευθυντή Δ.Ε.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ 
 
 Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων – 
Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για τη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης – Δήλωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στην δεύτερη σελίδα της.  
 Ιδιαίτερα ελέγχουν με προσοχή αν έχουν γραφεί σωστά τα ατομικά στοιχεία του 
ενδιαφερομένου και συμπληρώνουν με ιδιαίτερη προσοχή στους οικείους χώρους τον κωδικό 
αριθμό του ενδιαφερομένου, την ονομασία και τον κωδικό αριθμό του Γενικού Λυκείου στο οποίο 
κατατίθεται η Αίτηση – Δήλωση, καθώς και τον κωδικό αριθμό του Γραφείου ή της Δ/νσης Δ.Ε στην 
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το Λύκειο αυτό (παράγραφος 8). Προκειμένου για απόφοιτο 
παλαιού τύπου Λυκείου ο οποίος δεν έχει κωδικό αριθμό επειδή θα λάβει μέρος για πρώτη φορά 
στις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου, ο κωδικός αριθμός θα χορηγηθεί από την Δ/νση Λειτουργικής 
Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ και θα σας γνωστοποιηθεί με την 
αποστολή των σχετικών καταστάσεων. 
 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι απόφοιτος προηγούμενου έτους και κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
πρόσβασης συμπληρώνουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν το Λύκειο που εξέδωσε την 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ αυτή στο οικείο πλαίσιο (παράγραφος 9). Αν δεν κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ η παράγραφος 
αυτή μένει κενή, όπως κενή μένει και αν ο ενδιαφερόμενος είναι μαθητής. 
 Οι Διευθυντές των Λυκείων ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων – Δηλώσεων 
εκπαιδευτικοί τηρούν επίσης την ονομαστική κατάσταση στην οποία καταχωρούνται κατά σειρά 
κατάθεσης της Αίτησης – Δήλωσης οι μαθητές και οι απόφοιτοι με ενιαία συνεχόμενη αρίθμηση. Ο 
αύξων αριθμός της ονομαστικής κατάστασης καταχωρείται στην οικεία θέση της Αίτησης – 
Δήλωσης (παράγραφος 7). Αυτός ο αύξων αριθμός της ονομαστικής κατάστασης αποτελεί επίσης 
τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.  

Κατά τη συμπλήρωση της ονομαστικής κατάστασης οι στήλες με τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ή ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» και «ΑΡΧΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» δεν συμπληρώνονται για τους μαθητές. Ειδικά η στήλη «ΑΡΧΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» συμπληρώνεται με τη λέξη ΝΑΙ για τους αποφοίτους που 
δήλωσαν εξέταση και σε αυτό το μάθημα. Στη στήλη «ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ» αναγράφονται τα ειδικά 
μαθήματα που δήλωσε ο μαθητής ή ο απόφοιτος και στη στήλη «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» αναγράφεται η ένδειξη Χ δίπλα από τη κατηγορία σχολών που οι ενδιαφερόμενοι  
δήλωσαν πρόθεση να είναι υποψήφιοι. 
 Στη περίπτωση που υποβάλλει την Αίτηση – Δήλωση απόφοιτος που έχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
πρόσβασης και θα είναι υποψήφιος με το 10% για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή για τις 
Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καταχωρείται και αυτός στην ονομαστική κατάσταση 
με την ίδια διαδικασία χωρίς να συμπληρώνονται οι στήλες «ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ», «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ή ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ», «ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ» και «ΑΡΧΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ». 
 Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων οι Αιτήσεις και οι 
πρωτότυπες ονομαστικές καταστάσεις θα συσκευαστούν σε ενιαίο φάκελο στην εξωτερική πλευρά 
του οποίου θα αναγράφεται το Λύκειο και ο αριθμός των Αιτήσεων – Δηλώσεων που περιέχει. Στη 
συνέχεια ο Διευθυντής του Λυκείου εντός μίας (1) ημέρας από τη λήξη της προθεσμίας αποστέλλει 
τον φάκελο στην οικεία Δ/νση ή Γραφείο Δ.Ε.  
 Στο Λύκειο τηρείται αντίγραφο της ανωτέρω κατάστασης καθώς και αντίγραφα των 
Αιτήσεων – Δηλώσεων των υποψηφίων. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
προς τους Δ/ντές Δ.Ε και τους Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. για τη συμπλήρωση των 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
     Οι Διευθυντές Δ.Ε και οι Προϊστάμενοι των  Γραφείων μεριμνούν:  
 α) Για την κοινοποίηση της παρούσας στο γραφείο ενημέρωσης της οικείας Νομαρχίας και 
την ανάρτησή της στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων τόσο της Νομαρχίας όσο και της Δ/νσης ή 
Γραφείου Δ.Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 
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 β) Για την παραλαβή των φακέλων από όλα τα Λύκεια αρμοδιότητάς τους και τη 
συσκευασία τους σε ενιαίο δέμα που το αποστέλλει με τον προσφορότερο και ταχύτερο τρόπο 
εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας  στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και 
Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ (Συγγρού 106 – 2ος όροφος-Κουκάκι Αθήνα – τ.κ.117 
41 –τηλ.210-9248248 – φαξ-210-9225115 ) με διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο 
αριθμός των φακέλων  που περιέχει και τα Λύκεια προέλευσής τους. 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
1) Έντυπα Αίτησης – Δήλωσης                                                 
2) Υπόδειγμα Ονομαστικής Κατάστασης 
3) Φυλλάδιο Οδηγιών                                  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Γενικό Επιτελείο Εθν. ΄Αμυνας                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
ΓΕΕΘΑ/ Β΄ ΚΛ/ ΔΕΚΠ/ Β4Α1                                                                             
2) α. Υπουργείο Εσωτερικών-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
/ Κλάδος Δ/κής Υποστήριξης 
Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού 
      β. Υπουργείο Εσωτερικών-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας  
/ Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/ Δ/νση Εκπ/σης 
  Τμήμα 1ο Εκπαιδεύσεων 
3) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
    Δ/νση 3 – Τμήμα 1ο Αξιωματικών και Πυρονόμων 
    Μουρούζη 4 ΑΘΗΝΑ 
4)Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
    Δ/νση Εκπ/σης Ναυτικών 
Νοταρά 92 – τκ185 35 - Πειραιάς 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γ. Γραμματέα  
2. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης & Πληροφοριακών Συστημάτων  
3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. 
4. Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγ/κού Προσ/σμού και Εκπ. Δρασ/των 
5. Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων/Τμήμα Β΄ (2) 


