
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

Όσοι  μαθητές   (όχι  απόφοιτοι) της  Γ΄  τάξης   επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στις
Πανελλαδικές 2021 πρέπει έως  την 30η Νοεμβρίου να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e mail
του Σχολείου μας την αίτηση συμμετοχής

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας θα βρείτε την Αίτηση και αναλυτικές οδηγίες για
τη συμπλήρωσή της.

Όσοι   δεν  επιθυμούν να  λάβουν  μέρος  στις  Πανελλαδικές  πρέπει  να  μας
αποστείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

Οι  αιτήσεις  των  αποφοίτων,  όσων  δικαιούνται  να  εξεταστούν  προφορικά και
όσων έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας θα ζητηθούν- κατατεθούν  μελλοντικά 

Για όποια απορία επικοινωνήστε με το Σχολείο (2106659019).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κατεβάζουμε και αποθηκεύουμε την Αίτηση.

2. Συμπληρώσουμε μόνο  τα γκρι στοιχεία και αποθηκεύουμε. 

3. Αποστέλλουμε τη συμπληρωμένη- αποθηκευμένη Αίτηση στο  e mail  του σχολείου,

 βάζοντας  ως  θέμα:  πανελλαδικές  2021 και  το επώνυμό μας. Την αίτηση  μπορούμε να
αλλάξουμε έως 30/11, αποστέλλοντας νέα με την ένδειξη  ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Επιλέγουμε  υποχρεωτικά  την  Ομάδα  Προσανατολισμού την  οποία
παρακολουθούμε.

 Όσοι επιθυμούν είσοδο στα ΤΕΦΑΑ πρέπει τώρα να το δηλώσουν. Διασορετικά δε
θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στις προκαταρτικές εξετάσεις  (υγειονομικές  και
αθλητικές). 

 Όσοι επιθυμούν συμμετοχή στις εξετάσεις  σχολών ενστόλων (στρατιωτικές κ.λ.π.)
δεν  είναι  δεσμευτικό να το  δηλώσουν τώρα.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να
συμπληρώσουν  την Αίτηση συμμετοχής που θα ζητήσει το αντίστοιχο Υπουργείο.

 Όσοι στοχεύουν σε Τμήμα που προϋποθέτει εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει να
το δηλώσουν, διαφορετικά δε θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν είσοδο στο
Τμήμα αυτό. 

Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο
ειδικά μαθήματα:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ/Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ/Ναυτιλιακών Σπουδών
του ΠΑ.ΠΕΙ./ Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Παν/μίου Αιγαίου/
Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου → «Αγγλικά». 

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ  → «Γαλλικά».

γ)  Γερμανικής  Γλώσσας και  Φιλολογίας  του  ΕΚΠΑ /  Γερμανικής  Γλώσσας και  Φιλολογίας  του ΑΠΘ →
«Γερμανικά».



δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ → «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ → «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. /
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού  του  Παντείου  Παν/μίου  /  Επικοινωνίας  και  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης  του  ΕΚΠΑ  /
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ / Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του
Παν/μίου Δυτ.  Μακεδονίας /  Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α.  /  Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου
Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης → ένα από: «Αγγλικά», «Γαλλικά»,
«Γερμανικά», «Ιταλικά». 

ζ)  Ξένων Γλωσσών,  Μετάφρασης και  Διερμηνείας  του  Ιονίου  Πανεπιστημίου  →  δύο  από:  «Αγγλικά»,
«Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ → στα δύο ειδικά μαθήματα «Αρμονία»
και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ)  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  ΕΜΠ,  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  του  ΑΠΘ  και  των  Πανεπιστημίων
Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων / Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του  ΠΑ.Δ.Α.  /   Γραφιστικής  και  Οπτικής  Επικοινωνίας  του  ΠΑ.Δ.Α.  /  Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής  του
ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. → στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και
«Γραμμικό Σχέδιο».

Για  να  μπορέσει  τελικά  να  συμμετάσχει  ο  υποψήφιος  στις  διαδικασίες  επιλογής  για  εισαγωγή  στα
παραπάνω τμήματα απαιτείται  η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα
(βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).


