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 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
         Ωο πξνζεζκία γηα ηελ  ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Γεληθψλ Λπθείσλ (ΓΔΛ) 
θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ) (νκάδαο Β΄) θαη ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β΄) έηνπο 2013, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 18 

Φεβξνπαξίνπ  σο θαη ηελ Σξίηε 5 Μαξηίνπ ηνπ 2013. 
 Σν πεξηερφκελν ησλ πέληε (5) Τπνδεηγκάησλ ησλ Αηηήζεσλ –Γειψζεσλ θαηά πεξίπησζε θαη ν ηξφπνο 
ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπκπιεξψλεη θάζε θαηεγνξία ππνςεθίσλ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
 πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε ηα ππνδείγκαηα ησλ 5 δηαθνξεηηθψλ εληχπσλ  ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο καδί κε ηηο 
πιεξνθνξίεο – νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκία, ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. Καη 
θέηνο ππάξρεη θαη έλα επηπιένλ ππφδεηγκα Αίηεζεο – Γήισζεο « ΑΗΣΖΖ – ΓΖΛΩΖ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α’ ΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ», πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’), γηα ην νπνίν απνζηέιιεηαη δηαθνξεηηθή εγθχθιηνο 
κφλν πξνο ηα ΔΠΑΛ, θαη ζηελ νπνία εγθχθιην ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα.  

Παξάιιεια, ζαο ζηέιλνπκε θαη ππφδεηγκα αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο 
ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην, ρσξίο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη ζην Λχθεην θνίηεζεο ζε έληππε κνξθή (βι. ΚΔΦ. 7

Ο
 ). 

 Ζ Αίηεζε – Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο  ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηα Λχθεηα. Σν 
έληππν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο (βιέπε ζπλεκκέλα) αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν (ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 
www.minedu.gov.gr, ζην ζχλδεζκν ΔΞΔΣΑΔΗ/Γεληθφ Λχθεην ή ΔΠΑΛ ΣΔΔ/Έληππα Δμεηάζεσλ), απφ φπνπ κπνξεί λα 
ηππσζεί είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε απφ ην Λχθεην θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ο ππνςήθηνο 

επηιέγεη θαη ζπκπιεξψλεη ρεηξφγξαθα ηελ αλάινγε Αίηεζε – Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ν 

ίδηνο ή ν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζην Λχθεην πνπ θνηηά ή 
ζην Λχθεην απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπ Λχθεην, αλ πξφθεηηαη γηα απφθνηην. Μεηά ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ζην πξφγξακκα «ΝΔΣΩΡ» εθηππψλνληαη δύν αληίγξαθα. Ο ππνςήθηνο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ θαη φηη απηά πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη  ζηηο επηζπκίεο ηνπ, ππνγξάθεη θαη ζηα δύν αληίγξαθα θαη 
παξαιακβάλεη έλα, ην νπνίν θαη θπιάζζεη κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Σν δεχηεξν ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν 

θπιάζζεηαη ζην Λχθεην θαηάζεζεο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο αξρίδεη ηε Γεπηέξα 18 

Φεβξνπαξίνπ  θαη ιήγεη ηελ Σξίηε 5 Μαξηίνπ ηνπ 2013. Σνλίδεηαη φηη γηα θαλέλα ιφγν δελ γίλεηαη δεθηή Αίηεζε - 

Γήισζε εθπξόζεζκε νύηε δηόξζσζε απηήο πνπ ππνβιήζεθε εληφο ηεο πξνζεζκίαο. 

 Δπεηδή ε πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή θαη νη ζπλέπεηεο  γηα ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ κε εκπξφζεζκε 
ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη θαζνξηζηηθέο, αθνχ κπνξεί λα έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή επίπησζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ φινη ππεχζπλα, αλαιπηηθά 
θαη κε εληαίν ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν νη φξνη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γηα 
ηνπο ιφγνπο απηνχο: 

http://www.minedu.gov.gr/
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Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο πξέπεη λα γίλεη δηεμνδηθή ελεκέξσζή ηνπο ζηελ ηάμε απφ θαζεγεηή πνπ ζα νξίζεη ν 
Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ θαη ν θάζε καζεηήο λα ππνγξάςεη ζε θαηάζηαζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ελεκεξψζεθε γηα 
ηελ Αίηεζε – Γήισζε πνπ ηνλ αθνξά θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζψο θαη φηη 
ηνπ ρνξεγήζεθε ππφδεηγκα ηεο ζρεηηθήο Αίηεζεο- Γήισζεο. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο καζεηψλ θαηά ηελ εκέξα 

ελεκέξσζεο ζα πξέπεη απηνί λα ελεκεξσζνχλ ελππνγξάθσο επφκελε εκέξα. ηελ ίδηα θαηάζηαζε (θαηόπηλ ηεο 

ελεκέξσζεο) ζα ππνγξάςνπλ όηη ελεκεξώζεθαλ θαη όζνη δειώζνπλ όηη επηζπκνύλ ελδνζρνιηθό απνιπηήξην. 

Δθηφο ηεο αλσηέξσ δηεμνδηθήο ελεκέξσζεο λα γίλεη ππελζύκηζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο δύν θνξέο ζηελ θάζε ηάμε απφ 

ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο θαη θαηά ηηο δύν ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο πξνζεζκίαο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο ε ελεκέξσζε ζα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 -  Με αλαθνηλώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.  

 - Με αλαθνηλώζεηο ησλ Γηεπζπληώλ Γ.Δ. πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ νηθείσλ 
Γηεπζχλζεσλ. 

- Με ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ θάζε Λπθείνπ, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή, 
ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο  ζηελ νπνία ζα ηνλίδεηαη ηφζν ε πξνζεζκία φζν θαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζή ηεο δελ ζα γίλεηαη 
δεθηή θακηά εθπξφζεζκε αίηεζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο απφ ηνπο απνθνίηνπο παξαθαινχκε λα 
ελεκεξψλνληαη νη απφθνηηνη γηα ηε ζεκαζία ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο πνπ επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ ζε 
παλειιαδηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ. Να ελεκεξψλνληαη επίζεο γηα ηα 
δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 5

νπ
 επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαζψο θαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα λα 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην 5
ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν (Φ.251/154284/Β6/6-12-12/ ΑΓΑ: Β45Υ9-ΟΚΔ εγθχθιηφο καο). 

 Σέινο λα ελεκεξψλνληαη φινη νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απφθνηηνη) φηη  
- ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4115 (ΦΔΚ 24 Α΄/30-1-2013), θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2012−2013 νη εμεηάζεηο εηζαγσγήο ηδησηψλ ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαλνληθά θαη νη (ηδηψηεο) επηηπρφληεο ζα εγγξαθνχλ ζηηο 
νηθείεο ζρνιέο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015−2016.         θαη  

- φηη ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν δελ ζα ππάξρνπλ ε ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) 
θαζψο θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. 

- Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, αιιά θαη ζε φιε ηελ εγθχθιην γηα ζρνιέο θαη ηκήκαηα 
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ΠΡΗΝ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα 
ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ράξηε «ΑΘΖΝΑ» θαη ζα ηζρχνπλ αληίζηνηρα, δειαδή θαηάιιεια 
πξνζαξκνζκέλεο ζηε λέα θαηάζηαζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
  ΣΤΠΟ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΧΗ 

 
Τπάξρνπλ 5 (πέληε) δηαθνξεηηθνί ηχπνη Αίηεζεο – Γήισζεο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ–Β’  θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα: 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 – ΓΔΛ : ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΧΗ ΜΑΘΗΣΗ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΛ ή ΜΔΑΔ   ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΩΝ ΓΔΛ 
Τπνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξήζηνπ ή ηεο Γ΄ ηάμεο εζπεξηλνχ ΓΔΛ ή ΜΔΑΔ, νη 
νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο , θαζψο θαη απφ ηνπο ηειεηνθνίηνπο πνπ ζα 
δψζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο 
θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ ηειεηνθνίησλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, δηαηεξνχλ ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία θαη ζα 
ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ρσξίο λα θνηηήζνπλ μαλά, ψζηε λα ηνπο εηδνπνηήζνπλ 
έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ , φπσο θαη νη καζεηέο, ηελ Αίηεζε – Γήισζε 18 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 5 Μαξηίνπ. 
Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: 
Α)Σν δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι. ΚΔΦ 3

ν
,  παξ 2). 

Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ηεο  
Γ΄ εζπεξηλνχ ΓΔΛ).    
*ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016. 

Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 – ΓΔΛ : ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΧΗ    

α) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ      ή  β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ή ΜΑΘΗΣΗ ΞΔΝΟΤ ή ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΩΝ ΖΜΔΡΖΗΩΝ ή ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΓΔΛ 
Τπνβάιιεηαη : 
-απφ ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ ή Β΄ θχθινπ ΣΔΔ ή θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. 
-απφ ηνπο απνθνίηνπο Δληαίνπ ή Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ ή παιαηνχ ηχπνπ εζπεξηλνχ Λπθείνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εζπεξηλνχ  ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε 
Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. 
-απφ  καζεηέο ή απνθνίηνπο μέλνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 
εκεξήζηνπ ΓΔΛ  



 3 
-απφ καζεηέο ή απνθνίηνπο κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ 
ΓΔΛ  
Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε, νη πην πάλσ ππνςήθηνη ησλ πεξηπηψζεσλ  (α) & (β) δειψλνπλ: 
Α)Σν δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι. ΚΔΦ 3

ν
 , παξ 2). 

Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ηεο  
Γ΄ εζπεξηλνχ ΓΔΛ).    
*ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016. 

Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. 
Ε) Αλ ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ΄ εκεξήζηνπ ή Γ΄ εζπεξηλνχ ΓΔΛ, θαζψο θαη ηελ θαηεχζπλζε ζηα καζήκαηα ηεο 
νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 – ΔΠΑΛ Β΄ : ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΧΗ ΜΑΘΗΣΗ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑΛ Β΄  
 ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΩΝ ΖΜΔΡΖΗΩΝ ή ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΛ Β΄ 
Τπνβάιιεηαη απφ καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΔΠΑΛ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ ΟΜΑΓΑ Β΄ ησλ καζεκάησλ θαη νη νπνίνη 
ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη ζηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο. 
Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: 
Α)Σν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.ΚΔΦ.3). 
Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.ΚΔΦ.3).  
Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ηεο  
Γ΄ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ).    
*ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016. 

Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. 
 Ε) Όηη ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Β΄ νκάδαο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηα 2 καζήκαηα ηεο 
νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4 – ΔΠΑΛ Β΄ : ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΧΗ  ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΔΠΑΛ  
 ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΩΝ ΖΜΔΡΖΗΩΝ ή ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΛ Β΄ 
Τπνβάιιεηαη: 
- απφ θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’ ή Β’) πξνεγνπκέλσλ εηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ Ζκεξήζησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β΄) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε 
θαηέρνπλ. 
- απφ θαηφρνπο απνιπηεξίνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’ ή Β’) πξνεγνπκέλσλ εηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β΄) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε 
θαηέρνπλ. 
Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: 
Α)Σν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.ΚΔΦ.3). 
Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.ΚΔΦ.3). 
Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ηεο  
Γ΄ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ). 
 *ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016 

Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. 
 Ε) Όηη ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Β΄ νκάδαο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ  ΔΠΑΛ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηα 2 καζήκαηα 
ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 5 – ΓΔΛ & ΔΠΑΛ Β΄ : ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΧΗ 10% 
ΚΑΣΟΥΟΤ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΡΟΒΑΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ-Β΄  ΔΣΩΝ 2011 ή 2012 ΓΗΑ ΣΟ 10% ΣΩΝ ΘΔΔΩΝ 
ΥΩΡΗ ΝΔΑ ΔΞΔΣΑΖ 
Τπνβάιιεηαη απφ απνθνίηνπο – θαηφρνπο βεβαίσζεο πξφζβαζεο ησλ εηψλ 2011 ή 2012 εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ 
(Οκάδα Β΄), νη νπνίνη ρσξίο λέα εμέηαζε επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζηηο 
ηξαηησηηθέο ή/θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο  ή/θαη ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ή/θαη ΣΔΦΑΑ.  
Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ ΜΟΝΟ ηα ζηνηρεία Γ, Δ, Σ, δειαδή: 
- Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο ρνιέο*  
   *ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016. 

- Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 
- Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3
Ο 

  ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 

1) Όζνλ αθνξά ην (δεύηεξν) κάζεκα γεληθήο παηδείαο * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά 
επηζεκαίλεηαη φηη : 
α) φινη νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ – ΟΜΑΓΑ Β΄)  πνπ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην 
δειψζνπλ κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε 18 Φεβξνπαξίνπ  σο θαη 5 Μαξηίνπ. 
β) αλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζκφ κεδέλ 
(0). 
γ) ε επηινγή ηνπ (δεπηέξνπ) καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηα πεδία πνπ ζα κπνξέζεη λα επηιέμεη ν 
ππνςήθηνο ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπ Γειηίν θαη γη απηφ πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή. 
 

2) Όζνλ αθνξά ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά 
επηζεκαίλεηαη φηη : 
α) νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ – ΟΜΑΓΑ Β΄)  πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ ην κάζεκα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν  
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ην δειψζνπλ κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε 18 Φεβξνπαξίνπ  σο θαη 5 Μαξηίνπ. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα λα ην δειψζνπλ νη καζεηέο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ είλαη λα ην έρνπλ ήδε επηιέμεη  σο κάζεκα επηινγήο. 
Αληίζεηα νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ παλειιαδηθή εμέηαζε ζην κάζεκα, αλεμάξηεηα αλ ην είραλ επηιέμεη ή φρη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην.  
β) εθφζνλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζκφ 
κεδέλ (0). 
γ) Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα δειψζεη ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπ Γειηίν ην 5

ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν πξέπεη λα έρεη δειψζεη 

φηη ζα εμεηαζηεί ππνρξεσηηθά ζηα δχν (2) καζήκαηα: «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία 
ηαηηζηηθήο». Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο, νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο κφλν ζην 5

ν
 επηζηεκνληθφ 

πεδίν, πξέπεη πξνζεθηηθά λα επηιέμνπλ ηα δχν σο άλσ καζήκαηα. 
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ΓΔΛ δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην κάζεκα επηινγήο «Αξρέο 
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ην νπνίν δειψλεη φηη ζα 

εμεηαζηεί παλειιαδηθά λα είλαη ππνρξεσηηθά ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». 
 

* Οη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ (Οκάδα Β΄) κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε ππνρξεσηηθά επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ζε έλα 
κάζεκα γεληθήο παηδείαο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 15

 
Α θαη 15Β ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο. 

Αλ φκσο επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 5
ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν, ηφηε επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά δχν καζήκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά & ηνηρεία ηαηηζηηθήο» απφ ην 15
 
Α θαη ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο» απφ ην 15Β (καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο γηα ην 5
ν
 πεδίν).  

 

3) Η ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο είλαη θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ 
(ΟΜΑΓΑ Β΄) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δελ ηξνπνπνηείηαη νχηε 
δηνξζψλεηαη.  

Ζ σο άλσ Αίηεζε Γήισζε, εθφζνλ αθνξά απφθνηην, κπνξεί λα αλαθιεζεί ζην ζχλνιφ ηεο ην αξγφηεξν 20 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, νπφηε θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ε βεβαίσζε πξφζβαζεο. 

Ζ βεβαίσζε πξφζβαζεο επηζηξέθεηαη επίζεο ζηνλ απφθνηην εθφζνλ δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε θαλελόο απφ ηα 
παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα. 

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή 
θαη δεζκεπηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Δθφζνλ ελησκεηαμχ θάπνηνο καζεηήο ζα έρεη απνθηήζεη 
απφ ηηο επηακειείο επηηξνπέο ηνπ Ν.3794/2009 πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζησζεο κηαο απφ ηηο ζνβαξέο παζήζεηο ηνπ 5% 
πνζνζηνχ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ βέβαηα επηζπκεί λα κελ ζπκκεηάζρεη 
ζηηο παλειιαδηθέο θαη λα απνθηήζεη ην ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην, κπνξεί λα αλαθαιέζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ Αίηεζε-
Γήισζε ην αξγφηεξν 20 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο, φζνη καζεηέο ηεο Γ΄ εκεξήζησλ 
ΓΔΛ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πηζηνπνηεκέλε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, κπνξνχλ ην αξγφηεξν κέρξη θαη δέθα 
(10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ λα αλαθαιέζνπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο, ππνβάιινληαο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ ηνπο (άξζξν 36 ηνπ ΠΓ.60/2006). 
 

4) Σέινο ππελζπκίδεηαη φηη κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3879/2010 (ΦΔΚ Α΄-163), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 

ηνπ Ν.4058/2012 (ΦΔΚ Α΄63), πξνβιέπεηαη φηη όζνη απνθηήζνπλ απνιπηήξην Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ απφ ην 
ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 θαη εθεμήο κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, 
Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο θαη Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ έηνο απφ ην ζρνιηθφ 
έηνο πνπ απνθνίηεζαλ κε ηελ θαηεγνξία ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ 
εηζαθηέσλ, εθφζνλ έρνπλ πιήξε θνίηεζε θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ εζπεξηλνχ γεληθνχ ιπθείνπ. Πιήξεο θνίηεζε 
ππάξρεη φηαλ ν καζεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Λπθείνπ, απφ ηελ έλαξμε θαη έσο ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο. 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3748/2009 (ΦΔΚΑ΄-29), νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ αληίζηνηρα θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ 
ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄). Δπίζεο, παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη πεξηπηψζεηο ii θαη iii ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2525/1997 
(ΦΔΚΑ΄-188), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2909/2001 (ΦΔΚ Α΄-90). Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο 
Ζκεξήζησλ & Δζπεξηλψλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ λα ππελζπκίζνπλ εθ λένπ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ καο 
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(Φ.251/107032/Β6/14-9-2012/ΑΓΑ:Β4ΘΔ9-85Τ) ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ 

Λπθείνπ, θαζψο επίζεο ζηνπο ηειεηνθνίηνπο καζεηέο ησλ Λπθείσλ ηνπο.  
 

     

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
    ΥΟΛΔ ή ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ή ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ή 

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ 
 
1) Οξηζκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απαηηνχλ πεξαηηέξσ θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 
ππνςεθίσλ ζε απηά σο αθνινχζσο : 
- ρνιέο ή ηκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, 
ζρέδηα, κνπζηθή) πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην έληππν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο  
- ρνιέο, γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (ηξαηησηηθέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο* θαη 
ρνιέο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ *ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΣΟ 

ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016). 
- Σκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηνχληαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (ΣΔΦΑΑ). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ  εηδηθά καζήκαηα 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηα εηδηθά καζήκαηα θαη 

ελδεηθηηθή ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζε ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο 
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ΣΔΦΑΑ . Όκσο γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 
γηα εηζαγσγή απαηηείηαη : 
α) γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα κε εηδηθά καζήκαηα, ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ ζε απηά. 
β) γηα  ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξέπεη  λα 
ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Αζηπλνκία ή ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη 
ζηηο  πξνθεξχμεηο  πνπ ζα εθδψζνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζεί ηθαλφο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οη 
παξαπάλσ πξνθεξχμεηο δηαηίζεληαη απφ ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ηηο θαηά ηφπνπο 
Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα. 
γ) γηα ηα ΣΔΦΑΑ λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα 
πιεξνθνξεζεί απ΄ ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ (Ηνχληνο 2013) θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξαθηηθέο 
δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα). 

Απφ ηα παξαπάλσ (β) θαη (γ) ζπλάγεηαη φηη ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα  
ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο θαη ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, κπνξεί ηειηθά λα είλαη 
ππνςήθηνο γη απηέο, αξθεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ 
Τπνπξγείσλ. Αλάινγα, ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα ηα ΣΔΦΑΑ, κπνξεί ηειηθά 
λα είλαη ππνςήθηνο γη απηά, αξθεί λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο 
θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο. 

 2)Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί 
Οξζφδνμνη. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί κφλν άξξελεο ππνςήθηνη. Γηα ηα 
πξνγξάκκαηα  ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα ηειέθσλα: 2106204714 
– 2108070088 (ΑΘΖΝΑ), 2310397732 – 2310301784 (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ), 2653041281, 2653042160 (ΗΩΑΝΝΗΝΑ), 
2810232193 – 2810239123 (ΖΡΑΚΛΔΗΟ). 
 
3) Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, αιιά θαη ζε φιε ηελ εγθχθιην γηα ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ΠΡΗΝ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 
αλαζπγθξφηεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ράξηε «ΑΘΖΝΑ» θαη ζα ηζρχνπλ αληίζηνηρα, δειαδή θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηε 
λέα θαηάζηαζε. 
      

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
   ΔΞΔΣΑΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΔ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ή  ΔΙΓΙΚΔ        

ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ 
 

        Γηα ηνπο ππνςεθίνπο  (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά  πεξίπησζε  επηζεκαίλνληαη ηα εμήο :  

Α) νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β΄) πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ 
ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο, δειαδή κέρξη 5 Μαξηίνπ. 

Β) Οη απόθνηηνη πνπ ζα ππνβάινπλ Αίηεζε – Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο 
ηάμεο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε λα θαηαζέζνπλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

 Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία (κεηά ηελ 5 Μαξηίνπ) δελ 

γίλνληαη δεθηά, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα έθηαθηνπο θαη επηγελφκελνπο ιφγνπο (π.ρ. ζπάζηκν ρεξηνχ ή πξνζσξηλή 
αλαπεξία ησλ άλσ άθξσλ απφ γεγνλφο πνπ κεζνιάβεζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο). 
 Δπηζεκαίλνπκε φηη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ  κε αλαπεξία θαη 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά  πεξίπησζε 
δίλνληαη κε ζρεηηθή εγθχθιηφ καο (Φ.251/9954/B6 /23-1-2013/ΑΓΑ: ΒΔΗ69-ΤΡΓ).      . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
   ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΣΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 

 
        Σφζν νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ φζν θαη νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαβάζνπλ 
πξνζεθηηθά ηα 5 δηαθνξεηηθά ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο καδί κε ηηο νδεγίεο – πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκία, πξνο απνθπγή ιαζψλ ή εζθαικέλσλ εξκελεηψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη Γηεπζπληέο 
ησλ Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ή νη εληεηαικέλνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ – Γειψζεσλ εθπαηδεπηηθνί, 
κεξηκλνχλ γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Καη θέηνο ππάξρεη θαη 
έλα επηπιένλ ππφδεηγκα Αίηεζεο – Γήισζεο « ΑΗΣΖΖ – ΓΖΛΩΖ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α’ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ 
ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ», πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’), γηα ην νπνίν απνζηέιιεηαη δηαθνξεηηθή εγθχθιηνο κφλν πξνο ηα ΔΠΑΛ.   

 Η Αίηεζε – Γήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΧΡ» 

πνπ απνζηέιινληαη. Τπάξρνπλ πέληε (5) ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ Αίηεζεο- Γήισζεο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β΄, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη πην πάλσ (ΚΔΦ. 2).  

 Ο ππνςήθηνο πξνκεζεύεηαη είηε από ην δηαδίθηπν είηε από ην Λύθεην ην ππόδεηγκα ηνπ εληύπνπ πνπ 

ηνπ αληηζηνηρεί, ην κειεηά, ην ζπκπιεξψλεη θαη πξνζέξρεηαη ζην Γ/ληή ή ηνλ εληεηαικέλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
Αηηήζεσλ – Γειψζεσλ εθπαηδεπηηθφ (θαηά πξνηίκεζε ρεηξηζηή ηνπ Ζ/Τ), φπνπ θαη ην ππνβάιιεη καδί κε ηα απαηηνχκελα 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. ηε ζπλέρεηα ν ρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΩΡ», φπσο ηα ζπκπιήξσζε ν ελδηαθεξφκελνο. Καηφπηλ, εθηππψλεη δύν αληίγξαθα ηεο 
Αίηεζεο – Γήισζεο (κφλν ηελ πξψηε ζειίδα). Ο ππνςήθηνο ειέγρεη κε πξνζνρή ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη φηη 

απηά ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ην ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ πνπ είρε αξρηθά ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάθεη θαη ηα δύν 
αληίγξαθα, ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη θαη απφ ην Γ/ληή ηνπ Λπθείνπ. Έλα αληίγξαθν απφ απηά θξαηά ν 
ππνςήθηνο κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ θαη έλα ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ. Δπίζεο απνζηέιιεηαη κε FTP ειεθηξνληθφ 
αξρείν ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ  Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζχκθσλα κε 
ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα ιάβεηε απφ ηελ αλσηέξσ Γ/λζε. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ Γ/ληή ε Αίηεζε – 
Γήισζε δελ αιιάδεη θαη έρεη ήδε νξηζηηθά θαηαρσξηζηεί ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα «ΝΔΣΩΡ», ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
πνπ ζα ζαο απνζηαινχλ. 
 Γηα ηε ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φζν θαη ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ:  
α) Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη απζηεξνχ δηθαίνπ θαη απαηηνχλ 
ζπλεπή θαη απζηεξή εθαξκνγή γηαηί ΜΟΝΟ έηζη δηαζθαιίδεηαη ε  αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην αδηάβιεην ηνπ ζπζηήκαηνο 
επηινγήο.  
β) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ηεξεί αξρείν φισλ φζσλ έρνπλ εληαρζεί ζην λέν ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζην νπνίν είλαη θαηαγξακκέλν πνηνη θαη πόηε έδσζαλ εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο θαη ηη 
βαζκνχο πξνθνξηθνχο θαη γξαπηνχο έρεη ν θαζέλαο. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί θαλέλαο  λα επσθειεζεί  απφ 
βαζκνινγηθά δεδνκέλα πνπ δελ δηθαηνχηαη. 
γ) Ζ ΒΔΒΑΗΩΖ πξφζβαζεο ρνξεγείηαη ΜΟΝΟ ζε φζνπο ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Αλ 
θάπνηνο θαηέρεη ΒΔΒΑΗΩΖ πξφζβαζεο θαη  ππνβάιεη ηελ Αίηεζε – Γήισζε γηα ζπκκεηνρή εθ λένπ ζηηο εμεηάζεηο, 

θαηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηελ πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΧΗ πξόζβαζεο πνπ θαηέρεη, ε νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί κε λέα, 
βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηνπ ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο. Ζ ΒΔΒΑΗΩΖ  πνπ θαηαηέζεθε εθφζνλ δελ αλαθιεζεί, εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο (20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ) δηαηεξείηαη ζην 

ιχθεην κέρξη ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ, νπφηε θαη αθπξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο αλ ν θάηνρφο ηεο δελ έιαβε 

κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελόο καζήκαηνο, νπόηε ηνπ επηζηξέθεηαη . 
 ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο εληφο ηεο παξαπάλσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ε ΒΔΒΑΗΩΖ 
επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρφ ηεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαη ελεκεξψλεηαη απζεκεξφλ ν Γ/ληήο Γ.Δ ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην Λχθεην θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ κε ηελ έλδεημε «ε αίηεζε απεζχξζε». 

Οκνίσο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρό ηεο, ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ εθόζνλ δελ πήξε κέξνο ζηηο 

εμεηάζεηο θαλελόο καζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ ηελ επφκελε εκέξα ακέζσο κεηά ην πέξαο 
ησλ εμεηάζεσλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έιαβε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελφο καζήκαηνο ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο βεβαίσζεο ην Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ 
ππάγεηαη ην Λχθεην γηα φζνπο απνθνίηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα παξαιάβνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζκ Φ253/120789/Β6/1-11-2005 (ΦΔΚ 1581 Β)  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Οη Γηεπζχλζεηο 
Γ.Δ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζηνλ ηζηφηνπν http://dde.minedu.gov.gr, γλσζηνπνηνχλ ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο 
Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  (ηει 2103443056) ηνπο παξαπάλσ ππνςήθηνπο.  ε 
θάζε άιιε πεξίπησζε ε ΒΔΒΑΗΩΖ πνπ θαηαηέζεθε αθπξψλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη νξηζηηθά.    

δ) Ζ ΒΔΒΑΗΩΖ πξφζβαζεο εθδίδεηαη ΜΟΝΟ ζε πξσηόηππν θαη αλ ν ελδηαθεξφκελνο ρξεηαζηεί αληίγξαθν, 
αλαπαξάγεη θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ην νπνίν επηθπξψλεηαη είηε απφ ηνλ θνξέα πνπ ηελ εμέδσζε είηε απφ 
ηνλ θνξέα πνπ ηελ παξαιακβάλεη κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο - Γήισζεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο θαηαηίζεηαη ΜΟΝΟ ε πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΧΗ (φρη αληίγξαθν). ε πεξίπησζε απώιεηαο 

ηεο ΒΔΒΑΗΩΖ δελ εθδίδεηαη λέα αιιά ην Λχθεην πνπ ηελ είρε ρνξεγήζεη ηππψλεη αληίγξαθν, ζην νπνίν ν Γηεπζπληήο 
ηνπ Λπθείνπ θάησ απφ ηε ζέζε αλαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ  αλαγξάθεη ρεηξφγξαθα ηε θξάζε «ζε 
αληηθαηάζηαζε ιφγσ απψιεηαο», ηελ ππνγξάθεη θαη ηελ ζθξαγίδεη φπσο ηελ πξσηφηππε. 

 

http://dde.minedu.gov.gr/
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ 

ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΧΝ ΓΔΛ 
 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3966 (ΦΔΚ118Α΄/24-5-2011), « Μαζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο 
ησλ Ζκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010−2011, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην Γεληθνχ 
Λπθείνπ ρσξίο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο απνθνίηεζήο ηνπο κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή 
ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Λχθεην, λα εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζε φια ηα γξαπηψο 
εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν χιινγν 
Γηδαζθφλησλ. Γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ ελδνζρνιηθά εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ εθαξκφδνληαη νη 
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2006 (Α΄ 65). 

ηνπο απνθνίηνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ρνξεγείηαη απνιπηήξην ζην ζψκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη φηη 
ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Όζνη απνθηνχλ απνιπηήξην Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, εθφζνλ ιάβνπλ κέξνο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ 
Λπθείσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, νπνηνδήπνηε άιιν έηνο εθηφο απφ απηφ ηεο απνθνίηεζήο ηνπο. Οη 
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ii ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2525/1997 (Α΄ 188), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2909/2001 (ΦΔΚ Α΄90), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία 
απφθηεζεο ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.» ηελ 
πεξίπησζε απηή, ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο εθδίδεηαη κε βάζε κφλν ηε γξαπηή επίδνζή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, (θαηφπηλ ηεο ελεκέξσζεο ζηελ ηάμε θαη αθνχ φινη νη καζεηέο ζα έρνπλ 
ππνγξάςεη ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε), φζνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξεζίσλ ΓΔΛ, επηζπκνχλ λα κελ 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζηα 6 ή 7 καζήκαηα θαη άξα λα κελ απνθηήζνπλ θέηνο Βεβαίσζε 
Πξφζβαζεο, αιιά λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηφ ηνπο κφλν κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα, 
ππνβάιινπλ νπσζδήπνηε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα  ρσξίο θαλέλα άιιν δηθαηνινγεηηθφ. Ζ ΑΗΣΖΖ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ 
ΓΖΛΩΖ ΓΗΑ ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θνίηεζεο ζε 
δχν (2) αληίγξαθα, ηα νπνία ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη ην Γ/ληή. Σν έλα ην θξαηά ν 
ππνςήθηνο θαη ην δεχηεξν παξακέλεη ζην Λχθεην, νη δε καζεηέο θαηαρσξίδνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΣΩΡ ζηελ 
θαηεγνξία «Τπνςήθηνο γηα ιήςε απνιπηεξίνπ κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο». Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ ζην ίδην 

δηάζηεκα 18 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 5 Μαξηίνπ ηνπ 2013, νη καζεηέο απηνί ζα ζπκκεηάζρνπλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα 
ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα κφλν ζε επίπεδν ζρνιηθήο 
κνλάδαο. 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ εκεξήζησλ ΓΔΛ πνπ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πηζηνπνηεκέλε απφ Τγεηνλνκηθή 
Δπηηξνπή, θαη γη απηφ ην ιφγν επηζπκνχλ ηε ιήςε ελδνζρνιηθνχ απνιπηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4β ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ.60/2006, θαηαρσξίδνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΣΩΡ ζηελ θαηεγνξία «Τπνςήθηνο κε αλαπεξία ≥ 
67%». 
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   ΟΓΗΓΙΔ πξνο ηνπο Γ/ληέο Γ.Δ. 

 
     Οη Γηεπζπληέο Γ.Δ κεξηκλνχλ:  
α) Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο  ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ/λζεο γηα ηελ ελεκέξσζε θάζε 
ελδηαθεξφκελνπ. 
β) Γηα ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηα Λχθεηα  θαη ΚΔΤΠ επζχλεο ηνπο. 

γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη θέηνο νη ππνβιεζείζεο ζηα Λχθεηα Αηηήζεηο – Γειψζεηο ζα εθηππψλνληαη ζε δύν αληίγξαθα. Ωο 
εθ ηνχηνπ, δελ ζα απνζηαιεί ηξίην αληίγξαθν απφ ηα Λχθεηα ζηηο Γ/λζεηο Γ.Δ. θαη απφ εθεί ζην ΤΠΑΗΘΠΑ. 
 

    

            Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

ΘΔΟΓΧΡΟ  ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ (ηα νπνία απνζηέιινληαη ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά) :                                                                                             

Σα 5 Έληππα Τπνδείγκαηα Αίηεζεο – Γήισζεο κε πιεξνθνξίεο – νδεγίεο θαη ηελ αίηεζε- ππεύζπλε δήισζε 

γηα ελδνζρνιηθό απνιπηήξην κπνξείηε λα ηα εθηππώζεηε από ηελ αλαθεξόκελε ηζηνζειίδα ή από ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.  
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Πίλαθαο Απνδεθηώλ: 
 
 1)Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο  ΓΔΔΘΑ- Β΄ θιάδνο/ΓΔΚΠ/Β4Α1- ηξαηφπεδν Παπάγνπ - ΑΘΖΝΑ (ΦΑΞ 210 -6552171)                                                  
Μεζνγείσλ 227-229  - ΑΘΖΝΑ – ΣΚ 15501                                                                                          
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 2)Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  Αξρεγείν   Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  Κιάδνο Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ    Γ/λζε Αζηπλνκηθνχ  Πξνζσπηθνχ -Σκήκα Β΄, Γξαθείν 5 Π. Καλειινπνχινπ 4 – 10177  - ΑΘΖΝΑ –ΦΑΞ 2106980910 . 
 3) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε  Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  Κιάδνο Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ-   Γ/λζε Δθπαίδεπζεο  -Σκήκα 1
ν
 Δθπαηδεχζεσλ ηει.2106977688 -   ΦΑΞ  2107785815                                                                      

 4) Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ – Γ/λζε Δθπ/ζεο  Ναπηηθψλ  Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) – ΣΚ 18510 ΠΔΗΡΑΗΑ   (ΦΑΞ, 
2104224000 – ηει. 2104191425 - 2104128060 ) 
5) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε  Γ.Γ. Γεκ. Σάμεο – Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο  Γ/λζε Πξνζσπηθνχ 
– Σκήκα 5

ν
     Μνπξνχδε 4 – 10674 – ΑΘΖΝΑ – ηει2132157728 – θαμ2107407893 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ & θ. Τθππνπξγνχ  
2. Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο  Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  
3. Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ. 
4. Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 
5. Γ/λζε πκβνπιεπηηθνχ Δπαγ/θνχ Πξνζ/ζκνχ θαη Δθπ. Γξαζ/ησλ 
6. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ/Σκήκα Β΄    

                                                        


