
Αθήνα 24/11/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης του σχολείου μας και αξιότιμοι
γονείς/κηδεμόνες αυτών, κατ’ αρχήν εύχομαι  υγεία και δύναμη στις δύσκολες συνθήκες
υπό τις οποίες διαβιούμε.

Επικοινωνώ μαζί σας, για να σας ενημερώσω για τα παρακάτω:

Από αύριο Τετάρτη 25/11/2020 έως και τη Δευτέρα 30/11/2020 θα πρέπει οι μαθητές και
μαθήτριες της Γ’ τάξης , αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, να αποστείλετε στο μέιλ
του σχολείου:  mail  @26  lyk  -  athin  .  att  .  sch  .  gr την επισυναπτόμενη Αίτηση-Δήλωση Α-Δ, όπου
θα δηλώνετε την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (04)  μαθήματα  της οποίας  θα
εξεταστείτε πανελλαδικά, για την πρόσβασή σας σε ένα επιστημονικό πεδίο. Θα δηλώσετε,
επίσης, τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία τυχόν επιθυμείτε να εξεταστείτε. Αν επιθυμείτε να
είστε  υποψήφιοι  για  τα  ΤΕΦΑΑ,  θα  το  δηλώσετε  οπωσδήποτε.  Αν  επιθυμείτε  να  είστε
υποψήφιοι  για  Στρατιωτικές  Σχολές/Αστυνομικές/Πυροσβεστικής  Ακαδημίας/Λιμενικού
Σώματος  η  δήλωσή  σας  δεν  είναι  δεσμευτική,  διότι  οι  σχολές  αυτές  βγάζουν  άλλες
προκηρύξεις,  για  τις  οποίες  θα  ενημερώνεστε,  όταν  έρχονται,  και  πρέπει  εκείνες  να
αποστείλετε οπωσδήποτε. Συμπληρώνετε τα γκρι πεδία.

Όσοι  παρακολουθείτε  τις  Θετικές  Σπουδές  θα  δηλώσετε  ως  τέταρτο  μάθημα  τα
Μαθηματικά, που ήδη επιλέξατε και παρακολουθείτε, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο
2ο Επιστημονικό Πεδίο, ή τη Βιολογία που, επίσης, επιλέξατε και παρακολουθείτε κάποιοι
για πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν στο διάστημα 25-30/11/2020 θέλετε να τροποποιήσετε τη Α-Δ που υποβάλατε, στο ίδιο
διάστημα θα στείλετε νέα Α-Δ με την ένδειξη: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Το έντυπο της Αίτησης-
Δήλωσης  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  ΥΠΑΙΘ:  www  .  minedu  .  gov  .  gr,  στο  σύνδεσμο
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Την αποθηκεύετε, τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε στο μέιλ του σχολείου.

Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος για τα τρία Μουσικά Τμήματα, θα συμπληρώσει και
το σχετικό παράρτημα και παρακαλώ να επικοινωνήσει προηγουμένως μαζί μου.

Αυτά προς το παρόν πρέπει να κάνετε εσείς. Για τη συνέχεια θα σας ενημερώσω εκ νέου.

Αν έχετε απορίες, πριν στείλετε τη Α-Δ , μπορείτε να με καλείτε όλες αυτές τις ημέρες στο :
6932420764, στις ώρες 21.00’-23.00’, ώστε να λύνουμε μαζί όποια απορία.

Θερμή παράκληση να μη μου στέλνουν  SMS στο κινητό μου οι  γονείς  σε περίπτωση
αδυναμίας  σύνδεσης  των  παιδιών  στα  μαθήματα  τηλεεκπαίδευσης.  Ούτε  μέιλ  στο
προσωπικό μου. Δεν θεωρείται έγκυρη καμιά άλλη επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ
μας, πέρα από αυτή που γίνεται στο μέιλ του σχολείου, το οποίο παρακολουθώ 
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ανελλιπώς και,  όταν έρθει  η ώρα,  ο Σύλλογος καθηγητών θα αποφασίσει.  Εκτυπώνω
αυτά που μου γράφετε, αλλά δεν απαντώ.

Παιδιά, για οτιδήποτε μη διστάσετε να με καλέσετε και στο κινητό, γι’ αυτό σας το δίνω με
το δικαίωμα χρήσης του, ως ανωτέρω.

Ευχόμενη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους στόχους σας.

Η Διευθύντριά σας

Αθηνά  Γκουτζινοπούλου

Φιλόλογος

Στο σχολείο θα με βρείτε: Τετάρτη 25/11:  11.00’-15.00’

Πέμπτη 26/11/2020: 09.00’-13.00’

Παρασκευή 27/11/2020: 11.00’-13.30’

Δευτέρα 30/11/2020: 12.30’-15.00’


