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ΙΕΜΑ: ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ  ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΚΚΩΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΚ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΚΩΝ ΛΥΚΕΚΩΝ 
(ΟΜΑΔΑΣ Βϋ) ΓΚΑ ΕΚΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΚΤΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ  & ΑΚΤΗΣΗΣ ΓΚΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΚΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗΚΟ 

 
ΚΕΦΑΛΑΚΟ 10  ΓΕΝΚΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΚΕΣ 

 
         Ωσ προκεςμία για τθν  υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ των μακθτϊν τθσ τελευταίασ τάξθσ Γενικϊν 
Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ-ομάδασ Βϋ) και των αποφοίτων που επικυμοφν να λάβουν 
μζροσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ι των ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) ζτουσ 2015, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα 
από τθν Τρίτθ 10 Φεβρουαρίου  ωσ και τθν Τετάρτθ 25 Φεβρουαρίου του 2015. 
 Τα υποδείγματα φζτοσ είναι τζςςερα (4), μόνο για όςουσ ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
και όχι για τουσ υποψθφίουσ για το 10% των κζςεων (χωρίσ νζα εξζταςθ). Το περιεχόμενο των τεςςάρων (4) 
Υποδειγμάτων των Αιτιςεων –Δθλϊςεων κατά περίπτωςθ και ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τουσ, 
κακϊσ και τα ςτοιχεία, τα οποία ςυμπλθρϊνει κάκε κατθγορία υποψθφίων, αναφζρονται αναλυτικά ςτα 
επόμενα κεφάλαια. 

Συνθμμζνα ςασ ςτζλνουμε τα υποδείγματα των 4 διαφορετικϊν εντφπων  τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ μαηί 
με τισ πλθροφορίεσ – οδθγίεσ που ςυνοδεφουν τθν κακεμία, ςτα οποία αναφζρονται και τα δικαιολογθτικά 
κατά περίπτωςθ. Ραράλλθλα, ςασ ςτζλνουμε και υπόδειγμα αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ των μακθτϊν τθσ 
τελευταίασ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ, που επικυμοφν να αποκτιςουν ενδοςχολικό απολυτιριο, χωρίσ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ, θ οποία υποβάλλεται ςτο Λφκειο φοίτθςθσ ςε ζντυπθ μορφι (βλ. ΚΕΦ. 7Ο ). 

Για τα ΕΡΑΛ ομάδασ Α υπάρχει ξεχωριςτό  υπόδειγμα Αίτθςθσ – Διλωςθσ « ΑΙΤΘΣΘ – ΔΘΛΩΣΘ ΕΡΑΛ 
ΟΜΑΔΑ Α’ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», που αφορά αποκλειςτικά ςτουσ υποψθφίουσ που 
κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’), για το οποίο αποςτζλλεται διαφορετικι 
εγκφκλιοσ μόνο προσ τα ΕΡΑΛ, και ςτθν οποία εγκφκλιο ςυμπεριλαμβάνεται το αντίςτοιχο υπόδειγμα.  
 Θ Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτα Λφκεια. 
Το ζντυπο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ (βλζπε ςυνθμμζνα) αναρτάται ςτο διαδίκτυο (ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωκεί είτε από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο είτε από το Λφκειο και να διανεμθκεί ςτουσ ενδιαφερομζνουσ. Ο υποψιφιοσ επιλζγει και 
ςυμπλθρϊνει χειρόγραφα τθν ανάλογθ Αίτθςθ – Διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν υποβάλλει ςτο Λφκειο για 
θλεκτρονικι καταχϊριςθ ο ίδιοσ ι ο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του μζςα ςτθν προβλεπόμενθ 
προκεςμία ςτο Λφκειο που φοιτά ι ςτο Λφκειο από το οποίο αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του 
Λφκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Μετά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool 
εκτυπϊνονται δφο αντίγραφα. Ο υποψιφιοσ ελζγχει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά πράγματι 
ανταποκρίνονται  ςτισ επικυμίεσ του, υπογράφει και ςτα δφο αντίγραφα και παραλαμβάνει ζνα, το οποίο και 
φυλάςςει μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων. Το δεφτερο υπογεγραμμζνο αντίγραφο φυλάςςεται ςτο Λφκειο 
κατάκεςθσ. Θ προκεςμία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ αρχίηει τθν Τρίτθ 10 Φεβρουαρίου  και λιγει τθν 

         

 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
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Τετάρτθ 25 Φεβρουαρίου του 2015. Τονίηεται ότι για κανζνα λόγο δεν γίνεται δεκτι Αίτθςθ - Διλωςθ 
εκπρόκεςμθ οφτε διόρκωςθ αυτισ που υποβλικθκε εντόσ τθσ προκεςμίασ. 
 Επειδι θ προκεςμία είναι αποκλειςτικι και οι ςυνζπειεσ  για τουσ υποψθφίουσ από τθν μθ 
εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι κακοριςτικζσ, αφοφ μπορεί να ζχουν άμεςθ και κακοριςτικι επίπτωςθ 
ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, είναι απαραίτθτο να 
ενθμερωκοφν όλοι υπεφκυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο 
οι όροι ίςθσ μεταχείριςθσ των ενδιαφερομζνων. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ: 
Πςον αφορά τουσ μακθτζσ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςι τουσ ςτθν τάξθ από κακθγθτι που κα ορίςει 
ο Δ/ντισ του Λυκείου και ο κάκε μακθτισ να υπογράψει ςε κατάςταςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 
ενθμερϊκθκε για τθν Αίτθςθ – Διλωςθ που τον αφορά και για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου 
Ραιδείασ, κακϊσ και ότι του χορθγικθκε υπόδειγμα τθσ ςχετικισ Αίτθςθσ- Διλωςθσ. Στθν περίπτωςθ απουςίασ 
μακθτϊν κατά τθν θμζρα ενθμζρωςθσ κα πρζπει αυτοί να ενθμερωκοφν ενυπογράφωσ επόμενθ θμζρα. Στθν 
ίδια κατάςταςθ (κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ) κα υπογράψουν ότι ενθμερϊκθκαν και όςοι δθλϊςουν ότι 
επικυμοφν ενδοςχολικό απολυτιριο. Εκτόσ τθσ ανωτζρω διεξοδικισ ενθμζρωςθσ να γίνει υπενκφμιςθ 
τουλάχιςτον άλλεσ δφο φορζσ ςτθν κάκε τάξθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι ςτθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ και 
κατά τισ δφο τελευταίεσ θμζρεσ τθσ προκεςμίασ. 
Πςον αφορά τουσ αποφοίτουσ θ ενθμζρωςθ κα γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: 
-  Με ανακοινϊςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτθν ιςτοςελίδα του.  
- Με ανακοινϊςεισ των Διευκυντϊν Δ.Ε. που κα αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των οικείων 
Δ/νςεων. 
- Με τθν ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κάκε Λυκείου, με ευκφνθ του οικείου Διευκυντι, ςχετικισ 
ανακοίνωςθσ  ςτθν οποία κα τονίηεται τόςο θ προκεςμία όςο και ότι μετά τθν παρζλευςι τθσ δεν κα γίνεται 
δεκτι καμιά εκπρόκεςμθ αίτθςθ. Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ από τουσ αποφοίτουσ 
παρακαλοφμε να ενθμερϊνονται οι απόφοιτοι για τθ ςθμαςία του δεφτερου μακιματοσ Γενικισ Ραιδείασ που 
επιλζγουν να εξεταςτοφν ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τα επιςτθμονικά πεδία που πρόκειται να 
επιλζξουν. Να ενθμερϊνονται επίςθσ για τα δφο μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ του 5ου επιςτθμονικοφ 
πεδίου κακϊσ και για τισ προχποκζςεισ που ιςχφουν για να μποροφν να επιλζξουν το 5ο επιςτθμονικό πεδίο 
(Φ.251/145816/Β6/15-9-2014/ΑΔΑ:7Μ0Β9-ΥΤ εγκφκλιόσ μασ). 
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ 2Ο  ΤΥΡΟΣ - ΡΕΚΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Υπάρχουν τζςςερισ (4) διαφορετικοί τφποι Αίτθςθσ – Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ–Β’  
και πιο ςυγκεκριμζνα: 
 
ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 1 – ΓΕΛ : ΑΚΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΙΗΤΗ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ι ΕΣΡΕΙΝΟΥ ΓΕΛ ι ΣΜΕΑΕ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  ΣΤΙΣ   
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ 
Υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ι τθσ Δϋ τάξθσ εςπερινοφ ΓΕΛ ι 
ΣΜΕΑΕ, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ τελευταίασ τάξθσ , κακϊσ και από τουσ 
τελειοφοίτουσ που κα δϊςουν πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Οι Διευκυντζσ των Λυκείων πρζπει να ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τισ διευκφνςεισ κατοικίασ και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ των τελειοφοίτων που ζχουν 
απορριφκεί, διατθροφν τθν προφορικι βακμολογία και κα λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ 
τελευταίασ τάξθσ χωρίσ να φοιτιςουν ξανά, ϊςτε να τουσ ειδοποιιςουν ζγκαιρα προκειμζνου να υποβάλουν, 
όπωσ και οι μακθτζσ, τθν Αίτθςθ – Διλωςθ 10 Φεβρουαρίου ωσ και 25 Φεβρουαρίου. 
Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ οι πιο πάνω υποψιφιοι δθλϊνουν: 
Α)Το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο, παρ 1). 
Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο,  
παρ 2). 
Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα 
οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΓΕΛ).    
Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 
ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. 
Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. 
 
ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 2 – ΓΕΛ : ΑΚΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ    
α) ΑΡΟΦΟΚΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ      ι  β) ΑΡΟΦΟΚΤΟΥ ι ΜΑΙΗΤΗ ΞΕΝΟΥ ι ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ι ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΛ 
Υποβάλλεται : 

ΑΔΑ: ΨΨΛΧ9-03Ο



3 
 
-από τουσ αποφοίτουσ Λυκείου (Ενιαίου, Γενικοφ, Ρολυκλαδικοφ, Τεχνικοφ)  ι Βϋ κφκλου ΤΕΕ ι κατόχουσ 
απολυτθρίου ΕΡΑΛ προθγουμζνων ετϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του θμεριςιου 
ΓΕΛ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ 
κατζχουν. 
-από τουσ αποφοίτουσ Ενιαίου ι Γενικοφ Εςπερινοφ Λυκείου ι παλαιοφ τφπου εςπερινοφ Λυκείου που κα 
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του εςπερινοφ  ΓΕΛ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να 
αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. 
-από  μακθτζσ ι αποφοίτουσ ξζνου ςχολείου ςτθν Ελλάδα που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
του θμεριςιου ΓΕΛ  
-από μακθτζσ ι αποφοίτουσ μειονοτικοφ ςχολείου που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 
θμεριςιου ΓΕΛ  
Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ, οι πιο πάνω υποψιφιοι των περιπτϊςεων  (α) & (β) δθλϊνουν: 
Α)Το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο, παρ 1). 
Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3ο, 
παρ 2). 
Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι 
υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΓΕΛ).    
Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 
ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. 
Η) Αν κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Γϋ θμεριςιου ι Δϋ εςπερινοφ ΓΕΛ, κακϊσ και τθν κατεφκυνςθ ςτα 
μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. 
 
ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 3 – ΕΡΑΛ Βϋ : ΑΚΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΙΗΤΗ  ΘΜΕΘΣΙΟΥ ι ΕΣΡΕΙΝΟΥ ΕΡΑΛ Βϋ  
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ι ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ Βϋ 
Υποβάλλεται από μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΕΡΑΛ που ζχουν επιλζξει τθν ΟΜΑΔΑ Βϋ των μακθμάτων και οι 
οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα τθσ 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ οι πιο πάνω υποψιφιοι δθλϊνουν: 
Α)Το μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3). 
Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3).  
Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα 
οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΕΡΑΛ).    
Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 
ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. 
 Η) Πτι κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Βϋ ομάδασ θμεριςιου ι εςπερινοφ ΕΡΑΛ και τθν ειδικότθτα ςτα 2 
μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. 
 
ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 4 – ΕΡΑΛ Βϋ : ΑΚΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  ΑΡΟΦΟΚΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΡΟΛΥΤΘΙΟΥ ΕΡΑΛ  
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ι ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ Βϋ 
Υποβάλλεται: 
- από κατόχουσ απολυτθρίου ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ι Β’) προθγουμζνων ετϊν, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Θμεριςιων ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και Τμιματα τθσ 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ 
πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. 
- από κατόχουσ απολυτθρίου εςπερινοφ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ι Β’) προθγουμζνων ετϊν, οι οποίοι κα 
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και 
Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ 
Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. 
Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ οι πιο πάνω υποψιφιοι δθλϊνουν: 
Α)Το μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3). 
Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.ΚΕΦ.3). 
Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι 
υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ). 
Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 
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ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. 
 Η) Πτι κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Βϋ ομάδασ θμεριςιου ι εςπερινοφ  ΕΡΑΛ και τθν ειδικότθτα ςτα 2 
μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν πανελλαδικά. 
Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. 
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ  3Ο   ΓΕΝΚΚΕΣ ΕΡΚΣΗΜΑΝΣΕΚΣ 
 
1) Πςον αφορά το (δεφτερο) μάκθμα γενικισ παιδείασ * που οι υποψιφιοι επιλζγουν να εξεταςτοφν 
πανελλαδικά επιςθμαίνεται ότι : 
α) όλοι οι υποψιφιοι (ΓΕΛ και ΕΡΑΛ – ΟΜΑΔΑ Βϋ)  που κα εξεταςτοφν πανελλαδικά είναι υποχρεωμζνοι να το 
δθλϊςουν με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ 10 Φεβρουαρίου  ωσ και 25 Φεβρουαρίου. 
β) αν το δθλϊςουν και δεν προςζλκουν ςτθν εξζταςθ, τότε κεωρείται ότι εξετάςτθκαν και πιραν γραπτό βακμό 
μθδζν (0). 
γ) θ επιλογι του (δευτζρου) μακιματοσ γενικισ παιδείασ είναι κακοριςτικι για τα πεδία που κα μπορζςει να 
επιλζξει ο υποψιφιοσ ςτο Μθχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό πρζπει να γίνει με μεγάλθ προςοχι. 
 
2) Πςον αφορά το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Ιεωρίασ» * που οι υποψιφιοι επιλζγουν να εξεταςτοφν 
πανελλαδικά επιςθμαίνεται ότι : 
α) οι υποψιφιοι (ΓΕΛ και ΕΡΑΛ – ΟΜΑΔΑ Βϋ)  που επικυμοφν να εξεταςτοφν το μάκθμα ςε πανελλαδικό 
επίπεδο  πρζπει υποχρεωτικά να το δθλϊςουν με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ 10 Φεβρουαρίου  ωσ και 25 
Φεβρουαρίου  . Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να το δθλϊςουν οι μακθτζσ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ είναι να το ζχουν ιδθ 
επιλζξει  ωσ μάκθμα επιλογισ. Αντίκετα οι απόφοιτοι μποροφν να δθλϊςουν πανελλαδικι εξζταςθ ςτο 
μάκθμα, ανεξάρτθτα αν το είχαν επιλζξει ι όχι κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Λφκειο.  
β) εφόςον το δθλϊςουν και δεν προςζλκουν ςτθν εξζταςθ, τότε κεωρείται ότι εξετάςτθκαν και πιραν γραπτό 
βακμό μθδζν (0). 
γ) Υποψιφιοσ που επικυμεί να δθλϊςει ςτο Μθχανογραφικό του Δελτίο το 5ο επιςτθμονικό πεδίο πρζπει να 
ζχει δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί υποχρεωτικά ςτα δφο (2) μακιματα: «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ» και 
«Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτικισ». Οι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, οι οποίεσ είναι 
ενταγμζνεσ μόνο ςτο 5ο επιςτθμονικό πεδίο, πρζπει προςεκτικά να επιλζξουν τα δφο ωσ άνω μακιματα. 
δ) Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ΓΕΛ δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί πανελλαδικά ςτο μάκθμα επιλογισ «Αρχζσ 
Οικονομικισ Θεωρίασ», απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ, το οποίο δθλϊνει 
ότι κα εξεταςτεί πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το μάκθμα «Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτικισ». 
 
* Οι υποψιφιοι ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ υποχρεωτικά επιλζγουν να εξεταςτοφν 
πανελλαδικά ςε ζνα μάκθμα γενικισ παιδείασ μεταξφ των μακθμάτων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία 15 Α ι 
15Β τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ. Αν όμωσ επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το 5ο επιςτθμονικό πεδίο, τότε 
επιλζγουν υποχρεωτικά δφο μακιματα και ςυγκεκριμζνα το μάκθμα «Μακθματικά & Στοιχεία Στατιςτικισ» 
από το 15 Α και το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ» από το 15Β (μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ για το 
5ο πεδίο).  
 
3) Η υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ είναι κακοριςτικι και δεςμευτικι για όλουσ τουσ υποψθφίουσ ΓΕΛ και 
ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Βϋ) που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Μετά τθν υποβολι τθσ δεν 
τροποποιείται οφτε διορκϊνεται.  

Θ ωσ άνω Αίτθςθ Διλωςθ, εφόςον αφορά απόφοιτο, μπορεί να ανακλθκεί ςτο ςφνολό τθσ το αργότερο 
20 θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθν ζναρξθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων, οπότε και του επιςτρζφεται θ βεβαίωςθ 
πρόςβαςθσ. Θ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ επιςτρζφεται επίςθσ ςτον απόφοιτο, εφόςον δεν πάρει μζροσ ςτθν 
εξζταςθ κανενόσ από τα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα. 

Για τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ, θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ είναι επίςθσ 
κακοριςτικι και δεςμευτικι για τθ ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και μπορεί να ανακλθκεί ΜΟΝΟ 
ςτθν παρακάτω περίπτωςθ: 
Πςοι μακθτζσ τθσ Γϋ θμεριςιων ΓΕΛ ζχουν αναπθρία τουλάχιςτον 67%, πιςτοποιθμζνθ από Υγειονομικι 
Επιτροπι, μποροφν το αργότερο μζχρι και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθ λιξθ του Βϋ τετραμινου να ανακαλζςουν 
τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, υποβάλλοντασ ςτο Λφκειό τουσ 
- τα ςχετικά δικαιολογθτικά (άρκρο 36 του ΡΔ.60/2006) 
- το Υπόδειγμα «Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για ενδοςχολικό απολυτιριο 2015», προςκζτοντασ ςτο κείμενο του 
Υποδείγματοσ τθ φράςθ «Ραράλλθλα ανακαλϊ τθν αρχικι Αίτθςθ-Διλωςθ για πανελλαδικζσ εξετάςεισ» και 
επιςτρζφουν ςτο Διευκυντι του Λυκείου το αντίγραφο τθσ αρχικισ Αίτθςθσ-Διλωςθσ για πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ. Στθ ςυνζχεια, ο Διευκυντισ του Λυκείου πρζπει: 
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1.  Να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ myschool για ανάκλθςθ 
αίτθςθσ-διλωςθσ 

2. Να ειδοποιιςει για τθν ανάκλθςθ τθ Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΡΑΙΘ είτε 
με e-mail είτε με φαξ. 

 
4) Τζλοσ υπενκυμίηεται ότι με βάςθ το άρκρο 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Αϋ-163), όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Αϋ63), προβλζπεται ότι όςοι αποκτοφν απολυτιριο Εςπερινοφ Γενικοφ 
Λυκείου από το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 και εφεξισ μποροφν να είναι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτα 
Ρανεπιςτιμια, ΤΕΙ, ΑΣΡΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ με τθν 
κατθγορία των Εςπερινϊν Λυκείων και ςε ποςοςτό κζςεων επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων, εφόςον ζχουν 
πλιρθ φοίτθςθ και ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του εςπερινοφ γενικοφ λυκείου. Ρλιρθσ φοίτθςθ υπάρχει όταν ο 
μακθτισ ζχει παρακολουκιςει τα μακιματα και των δφο τελευταίων τάξεων του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, 
από τθν ζναρξθ και ζωσ τθ λιξθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ. 
Βάςει του άρκρου 2 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚΑϋ-29), οι ανωτζρω διατάξεισ ιςχφουν αντίςτοιχα και για τουσ 
μακθτζσ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ). Επίςθσ, παραμζνουν ςε ιςχφ οι περιπτϊςεισ ii και iii τθσ παρ. 1β του άρκρου 2 
του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚΑϋ-188), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Αϋ-90). 
Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ Θμεριςιων & Εςπερινϊν ΓΕΛ και ΕΡΑΛ να υπενκυμίςουν εκ νζου το περιεχόμενο 
τθσ ςχετικισ εγκυκλίου μασ (Φ.251/107032/Β6/14-9-2012/ΑΔΑ:Β4ΘΕ9-85Υ «Ειςαγωγι των αποφοίτων 
Εςπερινϊν Λυκείων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ») ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ Θμεριςιου Λυκείου και Γϋ 
τάξθσ Εςπερινοφ Λυκείου, κακϊσ επίςθσ ςτουσ τελειοφοίτουσ μακθτζσ των Λυκείων τουσ.  
 
    ΚΕΦΑΛΑΚΟ 4Ο    ΣΧΟΛΕΣ ι ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΔΚΚΑ ΜΑΙΗΜΑΤΑ ι ΡΟΚΑΤΑΚΤΚΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΚΣ ι 

ΡΑΚΤΚΚΕΣ ΔΟΚΚΜΑΣΚΕΣ 
 
1) Οριςμζνα τμιματα ι ςχολζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτοφν περαιτζρω κριτιρια για τθν ειςαγωγι 
των υποψθφίων ςε αυτά ωσ ακολοφκωσ : 
- Σχολζσ ι τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα (ξζνεσ 
γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι) που αναφζρονται αναλυτικά ςτο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ. 
- Σχολζσ, για τθν ειςαγωγι ςτισ οποίεσ απαιτοφνται προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (Στρατιωτικζσ 
Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ  και Σχολζσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ)  
- Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτοφνται πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (ΤΕΦΑΑ). 
Επιςθμαίνεται ότι θ διλωςθ εξζταςθσ ςε ειδικό μάκθμα είναι υποχρεωτικι για τθν εξζταςθ του υποψθφίου 
ςτο ειδικό μάκθμα για ειςαγωγι ςε ςχολζσ ι τμιματα που απαιτοφν ειδικό μάκθμα. Αντίκετα, θ διλωςθ είναι 
ενδεικτικι τθσ επικυμίασ του για τθν ειςαγωγι ςε Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ και ΤΕΦΑΑ .  
Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι απαιτείται: 
α) για τισ ςχολζσ ι τμιματα με ειδικά μακιματα, θ επιτυχισ εξζταςι του ςε αυτά (βακμολογικι βάςθ του 10). 
β) για  τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
πρζπει  να υποβάλει αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό 
διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ  προκθρφξεισ  που κα εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικεί ικανόσ ςτισ 
προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα 
Αςτυνομικά Τμιματα και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ αντίςτοιχα. 
γ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ 
που κα πλθροφορθκεί απϋ το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων (Ιοφνιοσ 2015) και να ςυμμετάςχει ςτισ 
πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα). 
Από τα παραπάνω (α), (β) και (γ) ςυνάγεται ότι υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε 
επικυμία για  Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ και Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, 
μπορεί τελικά να είναι υποψιφιοσ γι αυτζσ, αρκεί να ακολουκιςει τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτισ αντίςτοιχεσ 
προκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων. Ανάλογα, υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε 
επικυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψιφιοσ γι αυτά, αρκεί να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ και 
δικαιολογθτικά ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ. Αντίκετα, υποψιφιοσ που με 
τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, δεν κα μπορζςει να εξεταςτεί ςε αυτό, ενϊ αν 
διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα και τελικά δεν το εξεταςτεί, απλϊσ κα αποκλειςτεί από τα τμιματα που 
απαιτοφν εξζταςθ ςε αυτό. 
2) Πςον αφορά ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, για το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 δεν κα δεχκοφν ειςακτζουσ θ 
Στρατιωτικι Σχολι Ιπταμζνων αδιοναυτίλων (ΣΙ) κακϊσ και το τμιμα Ελεγκτϊν Αεράμυνασ τθσ Σχολισ 
Ικάρων. Άρα οι δφο ανωτζρω ςχολζσ δεν κα υπάρχουν ςτο μθχανογραφικό δελτίο του 2015 (Φ.251/183146   
/A5/13-11-2014/ΑΔΑ: 7Ι1Δ9-ΡΤΥ ςχετικι εγκφκλιοσ).     
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3) Πςον αφορά ςτισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157 
Αϋ) κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2014-2015 οι εξετάςεισ ειςαγωγισ ιδιωτϊν ςτθ Σχολι Αςτυφυλάκων και ςτθ 
Σχολι Αξιωματικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κα πραγματοποιθκοφν κανονικά και οι επιτυχόντεσ κα 
εγγραφοφν ςτισ οικείεσ ςχολζσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. Επίςθσ, θ Σχολι Αξιωματικϊν Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ (για Αςτυνομικοφσ) κα δεχτεί υποψθφίουσ (ιδθ υπθρετοφντεσ Αςτυνομικοφσ) των πανελλαδικϊν 
εξετάςεων του 2015 και οι επιτυχόντεσ κα εγγραφοφν ςτισ οικείεσ ςχολζσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 
(Φ.251/150575 /Β6/22-9-2014/ΑΔΑ:6ΘΘ89-43Η ςχετικι εγκφκλιοσ).  
4) Θ Σχολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ (ΜΟΝΟ για Ρυροςβζςτεσ) κα δεχτεί κανονικά 
ειςακτζουσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016, υποψθφίουσ-ιδθ Ρυροςβζςτεσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων 
του 2015. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι (ΜΟΝΟ Ρυροςβζςτεσ) μποροφν να απευκυνκοφν ςτθν 
Υπθρεςία τουσ. 
 5)Οι υποψιφιοι για τα Ρρογράμματα Σπουδϊν των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν πρζπει να είναι 
Χριςτιανοί Ορκόδοξοι. Ειδικά για τθν ειςαγωγι ςτο Ρρόγραμμα Ιερατικϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί μόνο 
άρρενεσ υποψιφιοι. Για τα προγράμματα  ςπουδϊν των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν πλθροφορίεσ 
δίδονται ςτα τθλζφωνα: 2106204714 – 2108070088 (ΑΘΘΝΑ), 2310397732 – 2310301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ), 
2653041281, 2653042160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810232193 – 2810239123 (ΘΑΚΛΕΙΟ). 
      

ΚΕΦΑΛΑΚΟ 5Ο   ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΚΑ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΕΣ  ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Θ  ΕΚΔΚΚΕΣ        
ΜΑΙΗΣΚΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΚΕΣ 

 
        Για τουσ υποψθφίουσ  (μακθτζσ και αποφοίτουσ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά  περίπτωςθ  επιςθμαίνονται τα εξισ :  
Α) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ (ομάδα Βϋ) πρζπει να υποβάλουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
ςτο Λφκειό τουσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ, δθλαδι μζχρι 25 
Φεβρουαρίου. 
Β) Οι απόφοιτοι που κα υποβάλουν Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κα πρζπει 
μαηί με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ να κατακζςουν και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.  
 Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία (μετά τθν 25 
Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ λόγουσ (π.χ. 
ςπάςιμο χεριοφ ι προςωρινι αναπθρία των άνω άκρων από γεγονόσ που μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ). 
 Επιςθμαίνουμε ότι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ των μακθτϊν και αποφοίτων  με 
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι 
γραπτά κατά  περίπτωςθ δίνονται με ςχετικι εγκφκλιό μασ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΚΟ 6Ο   ΟΔΗΓΚΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΚΕΥΙΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΓΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΚ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ 
 

        Τόςο οι Διευκυντζσ των Λυκείων όςο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί κα πρζπει επιπλζον να διαβάςουν 
προςεκτικά τα 4 διαφορετικά ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ μαηί με τισ οδθγίεσ – πλθροφορίεσ που 
ςυνοδεφουν τθν κακεμία, προσ αποφυγι λακϊν ι εςφαλμζνων ερμθνειϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Οι 
Διευκυντζσ των Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων ι οι εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των Αιτιςεων – 
Δθλϊςεων εκπαιδευτικοί, μεριμνοφν για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ. Για τα ΕΡΑΛ ομάδασ Α’ υπάρχει ξεχωριςτό υπόδειγμα Αίτθςθσ – Διλωςθσ « ΑΙΤΘΣΘ – ΔΘΛΩΣΘ 
ΕΡΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», που αφορά αποκλειςτικά ςτουσ 
υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’), για το οποίο 
αποςτζλλεται διαφορετικι εγκφκλιοσ μόνο προσ τα ΕΡΑΛ.   
 Η Αίτθςθ–Διλωςθ υποβάλλεται ςτο Λφκειο θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ myschool που αποςτζλλονται. Υπάρχουν τζςςερα (4) ΥΡΟΔΕΚΓΜΑΤΑ Αίτθςθσ- 
Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ Βϋ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται πιο πάνω (ΚΕΦ. 2).  
 Ο υποψιφιοσ προμθκεφεται είτε από το διαδίκτυο είτε από το Λφκειο το υπόδειγμα του εντφπου 
που του αντιςτοιχεί, το μελετά, το ςυμπλθρϊνει και προςζρχεται ςτο Δ/ντι ι τον εντεταλμζνο για τθν 
παραλαβι των Αιτιςεων – Δθλϊςεων εκπαιδευτικό (κατά προτίμθςθ χειριςτι του Θ/Υ), όπου και το υποβάλλει 
μαηί με τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Στθ ςυνζχεια ο χειριςτισ ειςάγει τα ςτοιχεία του 
υποψθφίου ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ, όπωσ τα ςυμπλιρωςε ο ενδιαφερόμενοσ. Κατόπιν, 
εκτυπϊνει δφο αντίγραφα τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ (μόνο τθν πρϊτθ ςελίδα). Ο υποψιφιοσ ελζγχει με προςοχι 
τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά ςυμφωνοφν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντφπου που είχε αρχικά 
ςυμπλθρϊςει και υπογράφει και τα δφο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και ςφραγίηονται και από το Δ/ντι 
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του Λυκείου. Ζνα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψιφιοσ μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων και ζνα ο Δ/ντισ του 
Λυκείου. Μετά τθν υπογραφι του υποψθφίου και του Δ/ντι θ Αίτθςθ – Διλωςθ δεν αλλάηει και ζχει ιδθ 
οριςτικά καταχωριςτεί θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα myschool, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα ςασ αποςταλοφν.  
 Για τθ ςωςτι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τόςο των εκπαιδευτικϊν που παρζχουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ όςο 
και των ενδιαφερομζνων κρίνουμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε τα παρακάτω:  
α) Οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι αυςτθροφ δικαίου και 
απαιτοφν ςυνεπι και αυςτθρι εφαρμογι γιατί ΜΟΝΟ ζτςι διαςφαλίηεται θ  αντικειμενικότθτα και το 
αδιάβλθτο του ςυςτιματοσ επιλογισ.  
β) Το Υπουργείο Ραιδείασ τθρεί αρχείο όλων όςων ζχουν ενταχκεί ςτο ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, ςτο οποίο είναι καταγραμμζνο ποιοι και πότε ζδωςαν εξετάςεισ ςτα μακιματα τθσ τελευταίασ 
τάξθσ και τι βακμοφσ προφορικοφσ και γραπτοφσ ζχει ο κακζνασ. Κατά ςυνζπεια δεν μπορεί κανζνασ  να 
επωφελθκεί  από βακμολογικά δεδομζνα που δεν δικαιοφται. 
γ) Θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ πρόςβαςθσ χορθγείται ΜΟΝΟ ςε όςουσ λαμβάνουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ ςε πανελλαδικό 
επίπεδο. Αν κάποιοσ κατζχει ΒΕΒΑΙΩΣΘ πρόςβαςθσ και  υποβάλει τθν Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι εκ νζου 
ςτισ εξετάςεισ, κατακζτει υποχρεωτικά τθν πρωτότυπθ ΒΕΒΑΚΩΣΗ πρόςβαςθσ που κατζχει, θ οποία κα 
αντικαταςτακεί με νζα, βάςει των επιδόςεϊν του ςτισ φετινζσ εξετάςεισ. Θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ  που κατατζκθκε, εφόςον 
θ Αίτθςθ-Διλωςθ δεν ανακλθκεί εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ (20 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων), διατθρείται ςτο λφκειο μζχρι τθ λιξθ των εξετάςεων, οπότε και 
ακυρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ, εκτόσ αν ο κάτοχόσ τθσ δεν ζλαβε μζροσ ςτισ εξετάςεισ κανενόσ μακιματοσ, 
οπότε του επιςτρζφεται . 
 Στθν περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ αίτθςθσ εντόσ τθσ παραπάνω αποκλειςτικισ προκεςμίασ, θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ 
επιςτρζφεται ςτον κάτοχό τθσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ανάκλθςθσ και ενθμερϊνεται αυκθμερόν ο Δ/ντισ 
Δ.Ε ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται το Λφκειο και οι καταςτάςεισ των εξεταηομζνων με τθν ζνδειξθ «θ 
αίτθςθ απεςφρκθ». Ομοίωσ επιςτρζφεται ςτον κάτοχό τθσ, αμζςωσ μετά το πζρασ των εξετάςεων εφόςον 
δεν πιρε μζροσ ςτισ εξετάςεισ κανενόσ μακιματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Δ/ντισ του Λυκείου μετά το πζρασ 
των εξετάςεων και αφοφ διαπιςτϊςει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζλαβε μζροσ ςτισ εξετάςεισ κανενόσ μακιματοσ 
ενθμερϊνει εγγράφωσ για τθν επιςτροφι τθσ βεβαίωςθσ το Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται το Λφκειο για όςουσ αποφοίτουσ ζχουν δικαίωμα να παραλάβουν τθ 
Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ αρικμ Φ253/120789/Β6/1-11-2005 (ΦΕΚ 
1581 Β)  Υπουργικισ Απόφαςθσ. Οι Διευκφνςεισ Δ.Ε, γνωςτοποιοφν ςτθ Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του 
Υπουργείου Ραιδείασ  τουσ παραπάνω υποψιφιουσ.  Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ που κατατζκθκε 
ακυρϊνεται και καταςτρζφεται οριςτικά.    
δ) Θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ πρόςβαςθσ εκδίδεται ΜΟΝΟ ςε πρωτότυπο και αν ο ενδιαφερόμενοσ χρειαςτεί αντίγραφο, 
αναπαράγει φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο επικυρϊνεται είτε από τον φορζα που τθν εξζδωςε 
είτε από τον φορζα που τθν παραλαμβάνει με τθν επίδειξθ του πρωτοτφπου. Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ - 
Διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ κατατίκεται ΜΟΝΟ θ πρωτότυπθ ΒΕΒΑΚΩΣΗ (όχι αντίγραφο). Σε 
περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ΒΕΒΑΙΩΣΘΣ δεν εκδίδεται νζα αλλά το Λφκειο που τθν είχε χορθγιςει τυπϊνει 
αντίγραφο, ςτο οποίο ο Διευκυντισ του Λυκείου κάτω από τθ κζςθ αναγραφισ του αρικμοφ πρωτοκόλλου  
αναγράφει χειρόγραφα τθ φράςθ «ςε αντικατάςταςθ λόγω απϊλειασ», τθν υπογράφει και τθν ςφραγίηει όπωσ 
τθν πρωτότυπθ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ 7ο   ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣΗΣ-ΥΡΕΥΙΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΚΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΚΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗΚΟ ΓΚΑ ΜΑΙΗΤΕΣ ΤΗΣ 
Γϋ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΚΩΝ ΓΕΛ – ΜΑΙΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΕΣ ΡΑΙΗΣΕΚΣ (5% ΧΩΚΣ ΕΞΕΤΑΣΕΚΣ) 

 
Σφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 59 του Ν.3966 (ΦΕΚ118Αϋ/24-5-2011), « Μακθτζσ τθσ τελευταίασ 

τάξθσ των Θμεριςιων Γενικϊν Λυκείων από το ςχολικό ζτοσ 2010−2011, προκειμζνου να αποκτιςουν το 
απολυτιριο Γενικοφ Λυκείου χωρίσ να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ζτουσ αποφοίτθςισ τουσ 
μποροφν μετά από αίτθςι τουσ που κατατίκεται ςτο οικείο Λφκειο, να εξετάηονται γραπτϊσ ςε επίπεδο 
ςχολικισ μονάδασ ςε όλα τα γραπτϊσ εξεταηόμενα μακιματα τθσ τελευταίασ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου ςε 
κζματα που ορίηονται από τον οικείο Σφλλογο Διδαςκόντων. Για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των ανωτζρω 
ενδοςχολικά εξεταηόμενων μακθμάτων εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2006 (Αϋ 65). Στουσ 
αποφοίτουσ τθσ παραγράφου αυτισ χορθγείται απολυτιριο ςτο ςϊμα του οποίου αναγράφεται ότι 
χορθγικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. Πςοι αποκτοφν απολυτιριο Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, μποροφν να αποκτιςουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον λάβουν μζροσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ τελευταίασ τάξθσ 
των θμεριςιων Γενικϊν Λυκείων που εξετάηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδιποτε άλλο ζτοσ εκτόσ από 
αυτό τθσ αποφοίτθςισ τουσ. Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ii του εδαφίου αϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 
του ν. 2525/1997 (Αϋ 188), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 
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Αϋ90), οι οποίεσ αφοροφν ςτθ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι.» Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ εκδίδεται με βάςθ 
μόνο τθ γραπτι επίδοςι τουσ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ. 

Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, (κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ ςτθν τάξθ και αφοφ όλοι οι μακθτζσ κα 
ζχουν υπογράψει ςτθ ςχετικι κατάςταςθ), όςοι από τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμερθςίων ΓΕΛ, επικυμοφν να 
μθν ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςτα 6 ι 7 μακιματα και άρα να μθν αποκτιςουν φζτοσ 
Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ, αλλά να αποκτιςουν το απολυτιριό τουσ μόνο με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ ςε όλα τα 
μακιματα, υποβάλλουν οπωςδιποτε το ςυνθμμζνο υπόδειγμα  χωρίσ κανζνα άλλο δικαιολογθτικό. Θ ΑΙΤΘΣΘ-
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΘΙΟ υποβάλλεται ςε ζντυπθ μορφι ςτο Διευκυντι του 
Λυκείου φοίτθςθσ ςε δφο (2) αντίγραφα, τα οποία ςφραγίηονται και υπογράφονται από τον υποψιφιο και το 
Δ/ντι. Το ζνα το κρατά ο υποψιφιοσ και το δεφτερο παραμζνει ςτο Λφκειο, οι δε μακθτζσ καταχωρίηονται ςτο 
πρόγραμμα myschool ςτθν κατθγορία «Υποψιφιοσ για λιψθ απολυτθρίου με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ». Μετά 
τθν υποβολι τθσ ανωτζρω ςτο ίδιο διάςτθμα 10 Φεβρουαρίου ωσ και 25 Φεβρουαρίου του 2015, οι μακθτζσ 
αυτοί κα ςυμμετάςχουν οριςτικά και αμετάκλθτα ςτισ απολυτιριεσ εξετάςεισ του Μαΐου-Ιουνίου ςε όλα τα 
γραπτϊσ εξεταηόμενα μακιματα μόνο ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ. 

Οι μακθτζσ τθσ Γϋ θμεριςιων ΓΕΛ που ζχουν αναπθρία τουλάχιςτον 67%, πιςτοποιθμζνθ από 
Υγειονομικι Επιτροπι, και γι αυτό το λόγο επικυμοφν τθ λιψθ ενδοςχολικοφ απολυτθρίου ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4β του άρκρου 36 του ΡΔ.60/2006, καταχωρίηονται ςτο πρόγραμμα myschool ςτθν 
κατθγορία «Υποψιφιοσ με αναπθρία ≥ 67%». 

Οι μακθτζσ τθσ Γϋ θμερθςίων ΓΕΛ που ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί από τισ ειδικζσ επταμελείσ επιτροπζσ 
του Ν.3794/2009 ωσ πάςχοντεσ από ςοβαρζσ πακιςεισ (για το 5% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ εξετάςεισ), 
χωρίσ επιπλζον δικαιολογθτικά υποβάλλουν τθν αίτθςθ για ενδοςχολικό απολυτιριο και καταχωρίηονται και 
αυτοί ςτθν κατθγορία «Υποψιφιοσ για λιψθ απολυτθρίου με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ». Αν ωςτόςο κάποιοσ 
από τουσ μακθτζσ με ςοβαρζσ πακιςεισ επικυμεί τθ ςυμμετοχι του ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, υποβάλλει το 
Υπόδειγμα 1 και ςυμμετζχει κανονικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ.   
  

ΚΕΦΑΛΑΚΟ  8ο ΥΡΟΨΗΦΚΟΚ ΓΚΑ ΤΟ 10% (χωρίσ νζα εξζταςθ) 
 

Σφμφωνα με το Ν. 4310/2014 που δθμοςιεφκθκε πρόςφατα ςτο ΦΕΚ 258-Α’ και ςυγκεκριμζνα ςτθν 
παράγραφο 7 του άρκρου 58 ορίηεται ότι: «Ειδικά για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεςθ το 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 10% των κζςεων ειςακτζων και ςε όςουσ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ των θμεριςιων Λυκείων το ζτοσ 2013. Οι κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο 10% του αρικμοφ ειςακτζων 
κατανζμονται ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2013 ςε ποςοςτό 40% και ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2014 ςε 
ποςοςτό 60%». (Φ.251/ 209035  /Α5/22-12-2014/ΑΔΑ: 7749-ΨΒΤ ςχετικι εγκφκλιοσ). 

Οι υποψιφιοι για το 10% δεν κα υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά απευκείασ κα κατακζςουν 
μθχανογραφικό δελτίο, ακολουκϊντασ μόνο τισ διαδικαςίεσ για το μθχανογραφικό δελτίο (απόκτθςθ 
password). Είναι αυτονόθτο, ότι αν οι υποψιφιοι για το 10% επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςε Στρατιωτικζσ 
Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κα πρζπει ςτθν πορεία να ακολουκιςουν 
τισ διαδικαςίεσ γι αυτζσ τισ Σχολζσ, όπωσ είναι γνωςτζσ και περιγράφονται ςτο ΚΕΦ. 4ο  τθσ παροφςασ 
(Ρροκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων, αιτιςεισ των υποψθφίων, Ρροκαταρκτικζσ Εξετάςεισ κλπ). 
Κατά τθ ςυμμετοχι τουσ για το 10% των κζςεων ειςακτζων, οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν με τθ βακμολογία που 
πζτυχαν ςτα πανελλαδικά μακιματα, τα ειδικά μακιματα και τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, χωρίσ να εξεταςτοφν 
ξανά ςε κάτι από τα προθγοφμενα.  

Για τουσ υποψθφίουσ για το 10% (χωρίσ νζα εξζταςθ), φζρνουμε το ακόλουκο παράδειγμα: 
- υποψιφιοσ που εξετάςτθκε το 2013 ι 2014 ςε θμεριςιο ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ ςτα πανελλαδικά μακιματα, ςε 
κάποιο ειδικό μάκθμα και ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ, μπορεί το 2015 να είναι υποψιφιοσ για 
το 10% με τθ βακμολογία και τα μόρια που ςυγκζντρωςε κατά τθν τελευταία του εξζταςθ, χωρίσ να ζχει το 
δικαίωμα ι τθν υποχρζωςθ το 2015 να εξεταςτεί ξανά ςε κάτι από τα προθγοφμενα. Άρα, δεν υποβάλλεται 
ξανά οφτε ςτθν υγειονομικι εξζταςθ οφτε εξετάηεται ςτα αγωνίςματα για τα ΣΕΦΑΑ. Αντικζτωσ, ζχει τθν 
υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει ςτισ Προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, αν επικυμεί τθν ειςαγωγι του ςε τρατό, 
Αςτυνομία, Εμπορικό Ναυτικό.  
- υποψιφιοσ που ςυμμετείχε ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ το 2013ι 2014 και δεν εξετάςτθκε ςε ειδικό 
μάκθμα ι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ, δεν μπορεί το 2015 να είναι υποψιφιοσ με το 10% για 
τμιματα που απαιτοφν ειδικό μάκθμα ι για τα ΣΕΦΑΑ, αφοφ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να εξεταςτεί μόνο ςε 
ειδικό μάκθμα ι μόνο ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ.  
- Από τθν άλλθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, υποψιφιοσ που κα εξεταςτεί ξανά (δθλαδι για το 
90%), είναι υποχρεωμζνοσ να εξεταςτεί ςτα ειδικά μακιματα ι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ, 
ανεξαρτιτωσ αν είχε εξεταςτεί ςε αυτά ςτο παρελκόν, προκειμζνου να διεκδικιςει τθν ειςαγωγι του ςε 
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τμιμα που απαιτεί ειδικό μάκθμα ι ςτα ΣΕΦΑΑ. Ανάλογα, ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει ςτισ 
Προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, αν επικυμεί τρατό, Αςτυνομία, Εμπορικό Ναυτικό. 
Συνοψίηοντασ ςχετικά με το 10%, παρακαλοφμε τουσ κκ. Διευκυντζσ των Λυκείων να ενθμερϊνουν τουσ 

ενδιαφερομζνουσ, όταν τυχόν προςζρχονται ςτα Λφκεια, ότι δεν υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ και ότι απλϊσ κα 
υποβάλουν μθχανογραφικό δελτίο με τισ προτιμιςεισ ςχολϊν. Επίςθσ, να τουσ επιςθμαίνουν ότι, αν ςε αυτζσ 
τισ προτιμιςεισ κελιςουν να ςυμπεριλάβουν Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ ι Σχολζσ Ακαδθμιϊν 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ κα πρζπει εντωμεταξφ να ζχουν παρακολουκιςει τισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ των 
αρμόδιων Υπουργείων και  να ζχουν υποβάλει αιτιςεισ, ϊςτε υποχρεωτικά να περάςουν τισ προκαταρκτικζσ 
εξετάςεισ αυτϊν των Σχολϊν. 
  

ΚΕΦΑΛΑΚΟ 9Ο   ΟΔΗΓΚΕΣ προσ τουσ Δ/ντζσ Δ.Ε. 
 

     Οι Διευκυντζσ Δ.Ε μεριμνοφν:  
α) Για τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ  ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων τθσ Δ/νςθσ για τθν ενθμζρωςθ κάκε 
ενδιαφερόμενου. 
β) Για τθν άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτα Λφκεια  και ΚΕΣΥΡ ευκφνθσ τουσ. 
γ) Επιςθμαίνεται ότι και φζτοσ οι υποβλθκείςεσ ςτα Λφκεια Αιτιςεισ – Δθλϊςεισ κα εκτυπϊνονται ςε δφο 
αντίγραφα. Ωσ εκ τοφτου, δεν κα αποςταλεί τρίτο αντίγραφο από τα Λφκεια ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. και από εκεί ςτο 
ΥΡΑΙΘ. 
 

    
                 Ο ΓΕΝΚΚΟΣ  ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                    ΑΙΑΝΑΣΚΟΣ  ΚΥΚΑΖΗΣ 
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (τα οποία αποςτζλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά) :                                                                                             
Τα 4 Ζντυπα Υποδείγματα Αίτθςθσ – Διλωςθσ με πλθροφορίεσ – οδθγίεσ   και τθν Αίτθςθ- υπεφκυνθ διλωςθ 
για ενδοςχολικό απολυτιριο μπορείτε να τα εκτυπϊςετε από τθν αναφερόμενθ ιςτοςελίδα ι από το 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

   
ΚΟΚΝΟΡΟΚΗΣΗ (Ρίνακασ Αποδεκτϊν): 
 
 1)Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ  ΓΕΕΘΑ- Βϋ κλάδοσ/Β2- Στρατόπεδο Ραπάγου    
 Μεςογείων 227-229  - ΑΘΗΝΑ – ΣΚ 15501                                                                                          
 2)Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ,  Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ Οργάνωςθσ 

και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ,  Δ/νςθ Αςτυνομικοφ  Ρροςωπικοφ -Τμιμα Βϋ, Γραφείο 5,  
  Π. Κανελλοποφλου 4 – 10177  - ΑΘΗΝΑ. 
 3)Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ,  Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  Κλάδοσ 

Οργάνωςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ-   Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ  -Τμιμα 1ο Εκπαιδεφςεων   
  Π. Κανελλοποφλου 4 – 10177  - ΑΘΗΝΑ 
 4) Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου – Δ/νςθ Εκπ/ςθσ  Ναυτικϊν                  
  Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Ε1-Ε2) – ΣΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑ    
5) Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ - Γ.Γ. Ρολιτικισ Ρροςταςίασ – Αρχθγείο 
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ,  Δ/νςθ Ρροςωπικοφ – Τμιμα 5ο  
 Μουροφηθ 4 – 10674 – ΑΘΗΝΑ  
 
 
 
ΕΣΩΤΕΚΚΗ ΔΚΑΝΟΜΗ 
1.Γραφείο κ. Υπουργοφ   2. Γραφ. κ. Γ.Γ.    3. Γενικι Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ     4. Δ/νςθ Εξετάςεων και 
Ριςτοποιιςεων/Τμιμα Α’   5. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ    6. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε.        7. Δ/νςθ Ειδικισ 
Αγωγισ      8. Τμιμα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ.       
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