
 

 

 

 

 

 

Προς  

τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών  

της Γ΄ τάξης  

του Ιδιωτικού Λυκείου-Κολλέγιο Ψυχικού  

                                                                                  Ψυχικό, 24 Νοεμβρίου 2020 

 

Αγαπητοί γονείς,  

  

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (βλ. συνημμένο 1), οι υποψήφιοι των 

Γενικών Λυκείων θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση (βλ. συνημμένο 2) της 

συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 για την εισαγωγή τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή την αίτησή τους για την απόκτηση Ενδοσχολικού Απολυτηρίου 

(βλ. συνημμένο 3) από την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 

2020, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:  

1) Ο/Η υποψήφιος/α που επιθυμεί να λάβει μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 θα 

βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr  στο σύνδεσμο 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στην ιστοσελίδα του Σχολείου www.haef.gr, το υπόδειγμα της Αίτησης-

Δήλωσης, θα το κατεβάσει και θα το αποθηκεύει στον υπολογιστή του.   

2) Στη συνέχεια θα το συμπληρώσει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Προσοχή: τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να 

καταγραφούν όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα του/της  

υποψηφίου/ας.  

3) Τέλος ο/η υποψήφιος/α θα αποστείλει συμπληρωμένο το έντυπο της Αίτησης – 

Δήλωσης ηλεκτρονικά στο email του Σχολείου, δηλαδή στο lykeiopc@haef.gr για 

ηλεκτρονική καταχώριση στην πλατφόρμα του Υπουργείου, μέσα στην προβλεπόμενη 

προθεσμία (25 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2020).  

  

Για διευκόλυνση σας σάς αποστέλλουμε συνημμένα την Αίτηση – Δήλωση (βλ. 

συνημμένο 2). Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο Λύκειο, στο πληροφοριακό 

σύστημα myschool θα εκτυπωθούν δύο αντίγραφα. Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες 

οδηγίες, ο/η υποψήφιος/α θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και θα επιβεβαιώσει ότι 

αυτά πράγματι ανταποκρίνονται  στις επιθυμίες του/της. Στη συνέχεια θα υπογράψει και 

στα δύο αντίγραφα και θα παραλάβει ένα, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των 

εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.   

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:  

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί 

πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο,  

β) Τα ειδικά μαθήματα στα οποία τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί,  

γ) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος /α:  

- για Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνομικές Σχολές / Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας / 

Σχολές του Λιμενικού Σώματος,  

- για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,  

- για τα ΤΕΦΑΑ.  
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Η δήλωση για το στοιχείο (γ) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία 

είναι υποχρεωτική.  

Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν 

επιλέξει και παρακολουθούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Αν πρόκειται για 

μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε 

αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και 

παρακολουθούν, δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν 

πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της 

Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 3ου 

Επιστημονικού Πεδίου. 

Σημειώσεις: 1) Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος 

υποβολής (25/11-30/11), να τροποποιήσει την Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλε, τότε θα 

πρέπει να στείλει νέα με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 

ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.   

2) Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή 

στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 έως 30 Νοεμβρίου, χωρίς δικαιολογητικά. Σε 

μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, αυτοί οι 

μαθητές θα υποβάλουν στο Λύκειό τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την 

επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά 

δικαιολογητικά.  

3) Στην ίδια προθεσμία (25 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου) οι υποψήφιοι που τυχόν 

ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-

αποστέλλουν με e-mail και σχετική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα 

(βλ. συνημμένο 2Α). 

4) Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης που ΔΕΝ επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις 2021 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 

για απόκτηση Απολυτηρίου με Ενδοσχολικές Εξετάσεις (βλ. συνημμένο 3) και να την 

αποστείλουν στο lykeiopc@haef.gr  μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 Νοεμβρίου 

– 30 Νοεμβρίου). 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

  

Με εκτίμηση,  

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος  

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού 
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