
                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α-Γ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗ ΣΤΙΣ   

                    ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2021 

 
Οη απόθνηηνη/εο ΓΔ.Λ. πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ ΑΙΤΗΣΗ – 

ΓΗΛΩΣΗ (Α-Γ) γηα ζπκκεηνρή ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2021, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ. αξηζκ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) Υ.Α., ζα πξέπεη: 

 Από 8-3-2021 έσο 19-3-2021 λα ππνβάινπλ Α-Γ ζην Λύθεην απνθνίηεζεο 

ηνπο ή ζε νπνηνδήπνηε πιεζηέζηεξν ΓΔ.Λ. ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο.  

 Δηδηθά, γηα ην Ππόηςπο ΓΔ.Λ. Παηπών, ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξναλαθεξόκελε Υ.Α., είλαη ε παξαθάησ: 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη/εο απόθνηηνη/εο εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ππνβάινπλ ΑΙΤΗΣΗ – ΓΗΛΩΣΗ (Α-Γ) ζην e-mail ζρνιείνπ. 

e-mail Πξνηύπνπ ΓΔ.Λ. Παηξώλ: mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr 

2. Τν Πξόηππν ΓΔ.Λ. Παηξώλ ηνπο απαληά ζην e-mail ηνπο γηα ηελ ημέπα θαη 

ώπα πνπ κπνξνύλ λα πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν γηα ηελ ππνβνιή ηεο Α-Γ. 

3. Τελ πξνζδηνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα, νη απόθνηηνη/εο πξνζέξρνληαη ζην 

ζρνιείν αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ πξνλνήζεη: λα απνζηείινπλ SMS-3 

(πξόζβαζε ζε Γεκόζηεο Υπεξεζίεο) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμνπλ ην 

απανηηηικό e-mail ηνπ ζρνιείνπ  θαζώο θαη ηελ αξηζκ. Φ.251/22933/Α5/26-

02-2021 (Β’826) Υ.Α. (νξηζκόο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

απνθνίησλ), ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα δηθαηνινγήζνπλ ηε κεηαθίλεζε 

ηνπο. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Σπκπιεξσκέλε Α-Γ  θαζώο θαη Παξάξηεκα Α-Γ (εάλ ν/ε ππνςήθηνο/α 

επηζπκεί λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζηα 3 Μνπζηθά Τκήκαηα),ζύκθσλα κε 

ηελ Υ.Α. Σπγθεθξηκέλα: ν/ε ππνςήθηνο/α βξίζθεη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο www.minedu.gov.gr, ζην ζύλδεζκν 

ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ, ην ππόδεηγκα ηεο Α-Γ (Α-Γ Υπνςεθίνπ-κόλν απόθνηηνο) 

θαζώο θαη ην παξάξηεκα ηεο Α-Γ γηα ηα 3 Μνπζηθά Τκήκαηα, ηηο 

θαηεβάδεη θαη ηηο ζπκπιεξώλεη ρεηξόγξαθα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 

2. Φσηναληίγξαθν Απνιπηεξίνπ. 

3. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα /δηαβαηήξην ή άιιν επίζεκν εγγξάθνπ πνπ κπνξεί 

λα απνδεηθλύεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ/ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

νξζή θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ. 

4. Δπίζεκν έγγξαθν (βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ή βεβαίσζε πξόζβαζεο ζε 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο  πξνεγνύκελσλ εηώλ) απ’ όπνπ λα πξνθύπηεη: ν 

κυδικόρ ςποτηθίος θαη ε ηελεςηαία ζςμμεηοσή ηος ζε Πανελλαδικέρ 

Δξεηάζειρ. 

5. Μία (1) θσηνγξαθία γηα ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ. 

mailto:mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr


6. Υ.Γ. ηνπ Ν. 1599/86, όπνπ λα δειώλεηαη  εάλ νη απόθνηηνη/εο –

ππνςήθηνη/εο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ  κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη 

πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά πεξίπησζε. 

 

                                              Η Γιεύθςνζη ηος Πποηύπος ΓΔ.Λ. Παηπών 


