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                                     ΔΔεελλττίίοο  ΤΤφφπποουυ  
Υποβολή Αίτηςησ–Δήλωςησ για ςυμμετοχή ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ζτουσ 2022. 

 

Ππωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία, όλοι οι υποψιφιοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ 

Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ ζτουσ 2022 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 για φζτοσ ορίηεται από Τετάρτη 1-12-2021 ωσ και Δευτζρα 13-12-2021 για όλουσ τουσ 

υποψηφίουσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ των Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και 

των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ). Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω προκεςμία είναι αποκλειςτικι και μετά 

τθν παρζλευςι τθσ δεν γίνεται δεκτι καμία Αίτθςθ-Διλωςθ.  

Ο υποψιφιοσ (μακθτισ ι απόφοιτοσ) μπορεί να προμθκεφεται τθν Αίτθςθ – Διλωςθ που αναλογεί 

ςτθν περίπτωςι του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λφκειό του. Στθ ςυνζχεια  κα ςυμπλθρϊνει τθν 

Αίτθςθ - Διλωςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτο ζντυπο και κα προςζρχεται ςτο Λφκειό 

του, για τθν οριςτικι θλεκτρονικι υποβολι τθσ. Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ 

www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτϊνται τα κατά περίπτωςθ υποδείγματα τθσ Αίτθςθσ-

Διλωςθσ και οι ςχετικζσ εγκφκλιοι που περιγράφουν πλιρωσ τθ διαδικαςία και τα αναλυτικά 

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

αποςτζλλονται ιδθ ςτα Λφκεια οι ςχετικζσ εγκφκλιοι με τα αντίςτοιχα υποδείγματα τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ. 

Για τουσ υποψθφίουσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ κα ακολουκιςει νεότερθ εγκφκλιοσ τθσ υπθρεςίασ μασ 

ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβλθκοφν. 

Στθν ίδια προκεςμία 1-12-2021 ωσ και 13-12-2021 οι υποψιφιοι που τυχόν ενδιαφζρονται για τα 3 

Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ (το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου 

Ρανεπιςτθµίου, το Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθµίου Μακεδονίασ, και το Τµιµα 

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


 

 
Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθµίου Ιωαννίνων), εκτόσ από τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για τισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ, υποβάλλουν και ςχετικι Αίτηςη-Υπεφθυνη Δήλωςη για τα 3 Μουςικά Τμήματα. 

 

Με τθν ευκαιρία ενθμερϊνουμε τουσ υποψθφίουσ:  

1. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για  τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ 

Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, τισ Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ και τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ πρζπει επιπλζον να υποβάλουν αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία, ςτθν Ρυροςβεςτικι, 

ςτο Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που κα 

εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικοφν ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, οι οποίεσ 

προγραμματίηονται για το διάςτθμα Μαρτίου-Απριλίου 2022. Οι παραπάνω προκθρφξεισ κα διατίκενται από 

τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αςτυνομικά Τμιματα, τθν Ρυροςβεςτικι και το Λιμενικό αντίςτοιχα ςε χρόνο 

που κα κακοριςτεί από τα ςυναρμόδια Υπουργεία.  

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

εξετάςεισ, πρζπει υποχρεωτικά να δθλϊςουν τθν επικυμία τουσ για τα ΤΕΦΑΑ, ϊςτε να ςυμμετάςχουν και 

ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (υγειονομικι εξζταςθ και αγωνίςματα). 

3. Υποψιφιοι για το 10%  των κζςεων (χωρίσ νζα εξζταςθ)  μποροφν  να είναι μόνο όςοι εξετάςτθκαν 

πανελλαδικά το 2020 ι το 2021 (με τα θμεριςια ΓΕΛ ι με τα θμεριςια ΕΡΑΛ). Πςοι επικυμοφν να είναι 

υποψιφιοι για το 10% των κζςεων, δεν κα υποβάλουν τϊρα τθν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά απευκείασ 

μθχανογραφικό δελτίο. 

Οι υποψιφιοι για το 10% με τελευταία εξζταςθ το 2020, κα διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ΧΩΙΣ 

τθν προχπόκεςθ τθσ ΕΒΕ και κα διεκδικιςουν κζςεισ ςε ποςοςτά ανάλογα του αρικμοφ των 

Μθχανογραφικϊν Δελτίων που κα υποβλθκοφν ανά ςφςτθμα (παλαιό ι νζο), με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που ίςχυαν κατά το ζτοσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

 Οι υποψιφιοι για το 10% με τελευταία εξζταςθ το 2021, κα διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ΜΕ τθν 

προχπόκεςθ τθσ ΕΒΕ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2021. 

4. Πςοι από τουσ υποψθφίουσ εμπίπτουν ςτθν ειδικι κατθγορία των υποψθφίων-παςχόντων από 

ςοβαρζσ πακιςεισ (για ειςαγωγι ςτο 5% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ εξετάςεισ), πρζπει μζχρι τισ 17 

Δεκεμβρίου να απευκυνκοφν  ςε κάποια από τισ 14 αρμόδιεσ επταμελείσ επιτροπζσ των νοςοκομείων, για να 

αποκτιςουν πιςτοποιθτικό τθσ πάκθςισ τουσ. Αυτοί οι υποψιφιοι, εφόςον δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν 

ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, δεν υποβάλλουν τϊρα τθν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά κα κατακζςουν 

μθχανογραφικό ςε θμερομθνίεσ που κα ανακοινωκοφν αργότερα. 

5. Δεδομζνου ότι, θ φετινι υποβολι τθσ Αίτθςθσ–Διλωςθσ από τουσ υποψθφίουσ κα 

πραγματοποιθκεί εν μζςω ζκτακτων υγειονομικϊν ςυνκθκϊν, υπενκυμίηουμε ότι όςοι απόφοιτοι ι 

εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ προςζρχονται ςτο Λφκειο για να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για 

ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ 2022, κα ειςζρχονται ςτθ ςχολικι μονάδα κατόπιν υποχρεωτικισ 

επίδειξθσ κατά τθν είςοδό τουσ :  *α+ πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ, ι *β+ πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ, ι *γ+ 



 

 
βεβαίωςθσ αρνθτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR προ 72 ωρϊν ι rapid test προ 48 

ωρϊν). 

6. Για τθν εγκφκλιο τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ των ΓΕΛ, πατιςτε ΕΔΩ. 

    Για τθν εγκφκλιο τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ των ΕΡΑΛ, πατιςτε ΕΔΩ. 


