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Υποβολή Αίτησης – ∆ήλωσης συ

των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Α
 

Όλοι οι υποψήφιοι για συµµετ

Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελµατικ

Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν

συµµετοχής στις εξετάσεις αυτές.  

Η προθεσµία ορίζεται  από 

Φεβρουαρίου για όλους τους υπ

Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικώ

(ΟΜΑ∆ΕΣ Α και Β). Επισηµαίνεται ό

αποκλειστική και µετά την παρέλευσή 

 Η Αίτηση – ∆ήλωση υποβάλλ

προµηθεύεται την Αίτηση – ∆ήλωση π

όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωσ

ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων

Στη συνέχεια  θα συµπληρώνει την 

αναγράφονται στο έντυπο και θα πρ

υποβολή της. Στην ίδια ιστοσελίδα α

πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικ

ΕΠΑΛ, µαθητής ή απόφοιτος). 

 

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτηση
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                                       
       Μαρούσι,  7 - 2- 
2014      

  
ττίίοο  ΤΤύύπποουυ  
οχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 

ς για ενδοσχολικό απολυτήριο 

τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 των Γενικών 

υκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια 

 Λύκειό τους Αίτηση-∆ήλωση Υποψηφιότητας 

ευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25  

ίους που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις 

είων και των Επαγγελµατικών Λυκείων ΕΠΑΛ 

νωτέρω προθεσµία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι 

ν γίνεται δεκτή καµία Αίτηση-∆ήλωση.  

λεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος µπορεί να 

αλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, 

οδείγµατα της Αίτησης-∆ήλωσης στην επίσηµη 

.minedu.gov.gr, στο σύνδεσµο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό 

πό το Λύκειό του.  

η - ∆ήλωση σύµφωνα και µε τις οδηγίες που 

εται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική 

ται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει 

ιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή 

λωσης κατά περίπτωση είναι : 

http://www.minedu.gov.gr/


 
 
α) οι µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)  που υποβάλλουν την  Αίτηση 

– ∆ήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο µάθηµα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το µάθηµα 

επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», αν επιθυµούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.  

β) οι απόφοιτοι προηγουµένων ετών, που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις των ΓΕΛ  και που υποβάλλουν την Αίτηση – ∆ήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή 

στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση συνυποβάλλουν:  

i) επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιµου τίτλου άλλου σχολείου 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Στην περίπτωση που ο τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο 

συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της Χώρας της 

οποίας το πρόγραµµα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριµένο Σχολείο, από την οποία να 

προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήµια της 

Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από 

ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον 

βεβαίωση της οικείας ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη νόµιµη λειτουργία του 

Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,             

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούµενο έτος. Αν δεν 

είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

γ) οι µαθητές  της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) που επιθυµούν  να λάβουν µέρος 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) και που υποβάλλουν την Αίτηση – 

∆ήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.  

δ) οι απόφοιτοι– κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουµένων ετών, που επιθυµούν να 

λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β΄)  υποβάλλουν την Αίτηση 

– ∆ήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.  

Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση συνυποβάλλουν:  

i) επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους  

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούµενο έτος. Αν δεν 

είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

ε) για όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Α΄), 

ισχύουν τα εξής: 

-οι µαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄)  υποβάλλουν την  Αίτηση – 

∆ήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. 

- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – ∆ήλωση στο ΕΠΑΛ 

αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση 

συνυποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.  



 
 
- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συµµετέχουν στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – ∆ήλωση στο 

πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση συνυποβάλλουν 

επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου τους. 

στ) όσοι µαθητές της Γ΄ τάξης των ηµερήσιων ΓΕΛ επιθυµούν να µην συµµετάσχουν στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους µόνο µε ενδοσχολικές 

εξετάσεις, στο ίδιο διάστηµα    10- 25 Φεβρουαρίου υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης 

σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι 

οριστικά και αµετάκλητα δεν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 και ως 

εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ωστόσο, οποιοδήποτε επόµενο έτος µετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυµήσουν, 

µπορούν να συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους. 

 

Υπενθυµίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  µαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των 

Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) µε 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να 

υποβάλουν και σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.  

Όσοι από τους µαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εµπίπτουν στην ειδική κατηγορία 

των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων 

εισακτέων), οφείλουν να  αποκτήσουν  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρµόδιες 

επταµελείς επιτροπές των νοσοκοµείων και  σε προθεσµία που θα ανακοινωθεί το προσεχές 

διάστηµα από το ΥΠΑΙΘ. Στη συνέχεια θα µπορέσουν να ανακαλέσουν την Αίτηση-∆ήλωση για 

Πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν τελικά Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, εάν το 

επιθυµούν. 

 

Με την ευκαιρία ενηµερώνουµε τους ενδιαφεροµένους: 

1. Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  µπορούν να είναι µόνο όσοι εξετάστηκαν 

πανελλαδικά το 2013 (µε τα ΓΕΛ ή µε τα ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για 

το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση το Φεβρουάριο, αλλά 

απευθείας µηχανογραφικό δελτίο. Όσοι από τους υποψηφίους για το 10% επιθυµούν 

την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, σε Αστυνοµικές Σχολές (ΜΟΝΟ για 

Αστυνοµικούς) ή Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρµόδιων Υπουργείων, ώστε να 

υποβάλουν στις Σχολές αυτές ανάλογη αίτηση µε δικαιολογητικά και να υποβληθούν 

στις προκαταρκτικές εξετάσεις.  



 
 

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και συµµετάσχουν φέτος στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συµµετάσχουν και στις πρακτικές δοκιµασίες 

(υγειονοµική εξέταση και αγωνίσµατα). Αντίθετα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων 

στα ΤΕΦΑΑ, δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιµασίες, αλλά θα 

διατηρήσουν τις περσινές τους επιδόσεις. Αν το 2013 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές 

δοκιµασίες, φέτος δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ. 

3. Οι Αστυνοµικές Σχολές φέτος δεν θα δεχτούν υποψηφίους Ι∆ΙΩΤΕΣ, αλλά µόνο ήδη 

υπηρετούντες Αστυνοµικούς. 

4. Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας από 

φέτος δεν θα εξετάζονται πλέον στα ειδικά µαθήµατα Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο.  

 


