
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                     

       Μαροφςι,  7 - 2- 2014      

  

ΔΔεελλττίίοο  ΣΣφφπποουυ  

Τποβολι Αίτθςθσ – Διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ του 2014 των ΓΕΛ και 

ΕΠΑΛ ι Αίτθςθσ για ενδοςχολικό απολυτιριο 

 

Πλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2014 των Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) 

και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ), για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, πρζπει να 

υποβάλουν ςτο Λφκειό τουσ Αίτθςθ-Διλωςθ Υποψθφιότθτασ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ.  

Η προκεςμία ορίηεται  από τθ Δευτζρα 10 Φεβρουαρίου ωσ και τθν Σρίτθ 25  Φεβρουαρίου για 

όλουσ τουσ υποψθφίουσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ των Γενικϊν 

Λυκείων και των Επαγγελματικϊν Λυκείων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β). Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω 

προκεςμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειςτικι και μετά τθν παρζλευςι τθσ δεν γίνεται δεκτι καμία 

Αίτθςθ-Διλωςθ.  

 Η Αίτθςθ – Διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Λφκειο. Ο υποψιφιοσ μπορεί να προμθκεφεται 

τθν Αίτθςθ – Διλωςθ που αναλογεί ςτθν περίπτωςι του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτϊνται τα κατά 

περίπτωςθ υποδείγματα τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ 

www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λφκειο ι ΕΡΑΛ ΤΕΕ/Ζντυπα Εξετάςεων , είτε από το 

Λφκειό του.  

Στθ ςυνζχεια  κα ςυμπλθρϊνει τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτο 

ζντυπο και κα προςζρχεται ςτο Λφκειό του, για τθν οριςτικι θλεκτρονικι υποβολι τθσ. Στθν ίδια ιςτοςελίδα 

αναρτάται και θ ςχετικι εγκφκλιοσ που κα περιγράφει πλιρωσ τθ διαδικαςία και τα αναλυτικά 

δικαιολογθτικά για κάκε κατθγορία υποψθφίου (ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, μακθτισ ι απόφοιτοσ). 

 

Υπόχρεοι για τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ κατά περίπτωςθ είναι : 

α) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ)  που υποβάλλουν τθν  Αίτθςθ – Διλωςθ ςτο 

Λφκειο που φοιτοφν χωρίσ δικαιολογθτικά. Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊςουν και το 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
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δεφτερο μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ, κακϊσ επίςθσ και το μάκθμα επιλογισ «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», 

αν επικυμοφν να εξεταςτοφν ςε αυτό Ρανελλαδικά.  

β) οι απόφοιτοι προθγουμζνων ετϊν, που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ των 

ΓΕΛ  και που υποβάλλουν τθν Αίτθςθ – Διλωςθ ςτο Λφκειο αποφοίτθςθσ ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία 

τουσ. Μαηί με τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ςυνυποβάλλουν:  

i) επικυρωμζνο αντίγραφο του απολυτθρίου τουσ ι ιςότιμου τίτλου άλλου ςχολείου Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ζχει εκδοκεί από ξζνο Σχολείο ςυνυποβάλλεται 

βεβαίωςθ τθσ οικείασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ Χϊρασ τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν 

ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο Σχολείο, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ τίτλοσ δίδει τθ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε Ρανεπιςτιμια τθσ Χϊρασ αυτισ. Στθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ζχει εκδοκεί από ξζνο Σχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, εκτόσ των ανωτζρω, 

ςυνυποβάλλεται επιπλζον βεβαίωςθ τθσ οικείασ Δ/νςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθ νόμιμθ 

λειτουργία του Σχολείου αυτοφ ςτθν Ελλάδα,             

ii) τθν πρωτότυπθ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόςβαςθσ που κατζχουν από προθγοφμενο ζτοσ. Αν δεν είναι κάτοχοι 

«ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόςβαςθσ, υποβάλλουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 

γ) οι μακθτζσ  τθσ τελευταίασ τάξθσ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που επικυμοφν  να λάβουν μζροσ ςτισ Ρανελλαδικζσ 

εξετάςεισ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) και που υποβάλλουν τθν Αίτθςθ – Διλωςθ, χωρίσ δικαιολογθτικά, ςτο 

ςχολείο τουσ.  

δ) οι απόφοιτοι– κάτοχοι απολυτθρίου ΕΠΑΛ προθγουμζνων ετϊν, που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ 

Πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Βϋ)  υποβάλλουν τθν Αίτθςθ – Διλωςθ, ςτο ΕΡΑΛ αποφοίτθςθσ 

ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία τουσ.  

Μαηί με τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ςυνυποβάλλουν:  

i) επικυρωμζνο αντίγραφο του απολυτθρίου τουσ  

ii) τθν πρωτότυπθ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόςβαςθσ που κατζχουν από προθγοφμενο ζτοσ. Αν δεν είναι κάτοχοι 

«ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόςβαςθσ, υποβάλλουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 

ε) για όςουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Αϋ), ιςχφουν τα 

εξισ: 

-οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ)  υποβάλλουν τθν  Αίτθςθ – Διλωςθ ςτο ΕΡΑΛ που 

φοιτοφν χωρίσ δικαιολογθτικά. 

- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτθρίου ΕΡΑΛ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ 

των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) υποβάλλουν τθν Αίτθςθ – Διλωςθ ςτο ΕΡΑΛ αποφοίτθςθσ ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν 

κατοικία τουσ ΕΡΑΛ. Μαηί με τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ςυνυποβάλλουν επικυρωμζνο αντίγραφο του 

απολυτθρίου τουσ.  

- οι κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων που ςυμμετζχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ 

εξετάςεισ των ΕΡΑΛ(ΟΜΑΔΑ Αϋ) υποβάλλουν τθν Αίτθςθ – Διλωςθ ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία τουσ 

ΕΡΑΛ. Μαηί με τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ςυνυποβάλλουν επικυρωμζνο αντίγραφο του πτυχίου τουσ. 



 

 
ςτ) όςοι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ επικυμοφν να μθν ςυμμετάςχουν ςτισ Πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ και να αποκτιςουν το απολυτιριό τουσ μόνο με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ, ςτο ίδιο διάςτθμα    

10- 25 Φεβρουαρίου υποβάλλουν ςτο Γενικό Λφκειο φοίτθςθσ ςχετικι αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ. Με τθν 

υποβολι αυτισ τθσ αίτθςθσ αποδζχονται ότι οριςτικά και αμετάκλθτα δεν κα ςυμμετάςχουν ςτισ 

Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2014 και ωσ εκ τοφτου δεν κα αποκτιςουν φζτοσ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, οποιοδιποτε επόμενο ζτοσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ, αν το 

επικυμιςουν, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ εκείνου του ζτουσ. 

 

Τπενκυμίηεται  ότι όλοι οι ωσ άνω  μακθτζσ και απόφοιτοι (υποψιφιοι των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων 

ΓΕΛ και ΕΡΑΛ και όςοι δθλϊςουν ενδοςχολικό απολυτιριο) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

που εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία προφορικά ι γραπτά κατά  περίπτωςθ, πρζπει ωσ τισ 25 

Φεβρουαρίου να υποβάλουν και ςχετικι αίτθςθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο Λφκειό τουσ.  

Πςοι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΓΕΛ εμπίπτουν ςτθν ειδικι κατθγορία των 

υποψθφίων-παςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ (για ειςαγωγι ςτο 5% των κζςεων ειςακτζων), οφείλουν να  

αποκτιςουν  το πιςτοποιθτικό τθσ πάκθςισ τουσ από τισ αρμόδιεσ επταμελείσ επιτροπζσ των νοςοκομείων και  

ςε προκεςμία που κα ανακοινωκεί το προςεχζσ διάςτθμα από το ΥΡΑΙΘ. Στθ ςυνζχεια κα μπορζςουν να 

ανακαλζςουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ και να υποβάλουν τελικά Αίτθςθ για 

ενδοςχολικό απολυτιριο, εάν το επικυμοφν. 

 

Με τθν ευκαιρία ενθμερϊνουμε τουσ ενδιαφερομζνουσ: 

1. Τποψιφιοι για το 10%  (χωρίσ νζα εξζταςθ)  μποροφν να είναι μόνο όςοι εξετάςτθκαν πανελλαδικά 

το 2013 (με τα ΓΕΛ ι με τα ΕΠΑΛ). Πςοι επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων, δεν 

κα υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ το Φεβρουάριο, αλλά απευκείασ μθχανογραφικό δελτίο. Πςοι από 

τουσ υποψθφίουσ για το 10% επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςε Στρατιωτικζσ Σχολζσ, ςε Αςτυνομικζσ 

Σχολζσ (ΜΟΝΟ για Αςτυνομικοφσ) ι Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κα πρζπει να 

παρακολουκιςουν τισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων, ϊςτε να υποβάλουν ςτισ 

Σχολζσ αυτζσ ανάλογθ αίτθςθ με δικαιολογθτικά και να υποβλθκοφν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ.  

2. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για τα ΤΕΦΑΑ και ςυμμετάςχουν φζτοσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, 

υποχρεωτικά κα ςυμμετάςχουν και ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (υγειονομικι εξζταςθ και αγωνίςματα). 

Αντίκετα, οι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ςτα ΤΕΦΑΑ, δεν κα διαγωνιςτοφν εκ νζου ςτισ 

πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, αλλά κα διατθριςουν τισ περςινζσ τουσ επιδόςεισ. Αν το 2013 δεν είχαν 

υποβλθκεί ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, φζτοσ δεν μποροφν να είναι υποψιφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ. 

3. Οι Αςτυνομικζσ Σχολζσ φζτοσ δεν κα δεχτοφν υποψθφίουσ ΙΔΙΩΤΕΣ, αλλά μόνο ιδθ υπθρετοφντεσ 

Αςτυνομικοφσ. 

4. Οι υποψιφιοι για το Τμιμα Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν του ΤΕΙ Ακινασ από φζτοσ δεν κα 

εξετάηονται πλζον ςτα ειδικά μακιματα Ελεφκερο και Γραμμικό Σχζδιο.  

 


