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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 -  ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

 
           ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία έρεη θαζνξηζηεί ην ρξνληθό δηάζηεκα απφ 1 έσο 20 
Φεβξνπαξίνπ  σο πξνζεζκία γηα ηελ  ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο:  
- ησλ καζεηώλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Γεληθώλ Λπθείσλ (ΓΔΛ) 
- ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνύλ  λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ 
- ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνύλ  λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα 
εμέηαζε γηα εηζαγσγή ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηα ΣΔΦΑΑ. 
- ησλ καζεηώλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο  Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ) (νκάδαο Β΄)   
          Με ηελ Αίηεζε – Γήισζε ν ππνςήθηνο δειώλεη αθελόο ηα νλνκαζηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη αθεηέξνπ 
όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνί ηύπνη Αίηεζεο – Γήισζεο, κία γηα θάζε μερσξηζηή 
πεξίπησζε ππνςεθίνπ. Κάζε ππνςήθηνο ζα αλαδεηήζεη, ζα ζπκπιεξώζεη θαη ζα ππνβάιεη ην έληππν ηεο 
Αίηεζεο – Γήισζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζή ηνπ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2

ν
 πνπ αθνινπζεί θαη ζηε δεύηεξε ζειίδα ηνπ εληύπνπ ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο.  

 Από θέηνο ε Αίηεζε – δήισζε ζα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά. Σν έληππν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο 
έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα www.ypepth.gr), από όπνπ κπνξεί λα ηππσζεί 
είηε από ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν είηε από ην Λύθεην θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ο 
ππνςήθηνο επηιέγεη θαη ζπκπιεξώλεη ηελ αλάινγε Αίηεζε – Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ν 
ίδηνο ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ζην Λύθεην 
πνπ θνηηά ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπ Λύθεην, αλ πξόθεηηαη γηα απόθνηην. ηε ζπλέρεηα ηα 
ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξίδνληαη ειεθηξνληθά θαη εθηππώλνληαη ηξία αληίγξαθα. Ο ππνςήθηνο ειέγρεη ηελ 
νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη όηη απηά πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη  ζηηο επηζπκίεο ηνπ, ππνγξάθεη θαη ζηα 
ηξία θαη παξαιακβάλεη έλα, ην νπνίν θαη θπιάζζεη κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Η πξνζεζκία 
ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο αξρίδεη ηε Γεπηέξα 2 Φεβξνπαξίνπ,  θαη ιήγεη ηελ Παξαζθεπή 
20 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009.Σνλίδεηαη όηη γηα θαλέλα ιόγν δελ γίλεηαη δεθηή Αίηεζε - Γήισζε 
εθπξφζεζκε νχηε δηφξζσζε απηήο πνπ ππνβιήζεθε εληόο ηεο πξνζεζκίαο. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη θάζε ππνςήθηνο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο ζα 
πξέπεη λα κειεηήζεη ην παξόλ θπιιάδην νδεγηώλ πνπ ζα ηνπ δηαλεκεζεί από ην Λύθεην ή ζα εθηππώζεη 
από ην δηαδίθηπν, λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο αληίζηνηρεο Αίηεζεο – 
Γήισζεο θαη λα έρεη ππόςε ηνπ επίζεο ηα παξαθάησ. 
1) Όζνλ αθνξά ην (δεύηεξν) κάζεκα γεληθήο παηδείαο πνπ νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ – ΟΜΑΓΑ Β΄) 
επηιέγνπλ λα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη όηη : 
α) Σν δειώλνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε από 2 έσο 20 Φεβξνπαξίνπ. 
β) εθφζνλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη 
πήξαλ γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0) 
γ) ε επηινγή θαη δήισζε ηνπ (δεπηέξνπ) καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη  θαζνξηζηηθή 
γηα ηα πεδία πνπ ζα κπνξέζεη λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο ζην κεραλνγξαθηθό ηνπ δειηίν θαη γη απηό πξέπεη 
λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή.  
 
2) Όζνλ αθνξά ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» πνπ νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ – ΟΜΑΓΑ 
Β΄) επηιέγνπλ λα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη όηη : 
α) Σν δειώλνπλ ππνρξεσηηθά κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε από 2 έσο 20 Φεβξνπαξίνπ. Απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα λα ην δειώζνπλ νη καζεηέο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ είλαη λα ην έρνπλ ήδε επηιέμεη σο κάζεκα 
επηινγήο.  
β) αλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ 
γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0) 
γ) γηα λα κπνξέζεη ππνςήθηνο λα δειψζεη ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπ δειηίν ην 5

ν
 επηζηεκνληθφ 

πεδίν πξέπεη λα έρεη δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί ππνρξεσηηθά ζηα δχν (2) καζήκαηα απμεκέλεο 
βαξχηεηαο ηνπ 5

νπ
 επηζηεκνληθνχ πεδίνπ «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθά θαη 

ηνηρεία ηαηηζηηθήο». 
3) Η ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο είλαη θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ 
θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δελ 
ηξνπνπνηείηαη νύηε δηνξζώλεηαη.  

http://www.ypepth.gr/
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Η σο άλσ Αίηεζε Γήισζε εθόζνλ αθνξά απόθνηην κπνξεί λα αλαθιεζεί ζην ζύλνιό ηεο 20 εκέξεο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ νπόηε θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ε βεβαίσζε 
πξόζβαζεο. Η βεβαίσζε πξόζβαζεο επηζηξέθεηαη επίζεο ζηνλ απόθνηην εθόζνλ δελ πάξεη κέξνο ζηελ 
εμέηαζε θαλελόο από ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα.  
 
4)Όζνλ αθνξά ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνύ 
Ναπηηθνύ θαη ηα ΣΔΦΑΑ επηζεκαίλεηαη όηη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία  ηεο αίηεζεο – δήισζεο είλαη απιώο 
ελδεηθηηθά ηεο επηζπκίαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα θαη ζρνιέο .Όκσο γηα 
λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή πξέπεη : 
α) γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο λα ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηό ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πνπ 
ζα εθδόζεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη  ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη (αξρέο 2009). 
β) γηα ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο  λα ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζηελ Αζηπλνκία ζύκθσλα κε ηελ 
πξνθήξπμε πνπ ζα εθδόζεη ην  Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη (αξρέο 
2009). 
γ) γηα ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ λα ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζην Δκπνξηθό 
Ναπηηθό ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πνπ ζα εθδόζεη ην  Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη (αξρέο 2009). 
δ) γηα ηα ΣΔΦΑΑ λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο 
δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί από ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ  (Ινύληνο 2009).  
 
5) Όζνλ αθνξά ηηο ρνιέο ή ηκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή δύν εηδηθά 
καζήκαηα, απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο αίηεζεο – Γήισζεο. Γηα λα ζπκκεηάζρεη 
θάπνηνο ππνςήθηνο  ζηηο εμεηάζεηο εηδηθνύ καζήκαηνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη δειώζεη ην εηδηθό 
κάζεκα ζηελ Αίηεζε – Γήισζε πνπ ππέβαιε. 
 
6)Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ πξέπεη λα 
είλαη Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξόγξακκα Ιεξαηηθώλ πνπδώλ γίλνληαη δεθηνί 
κόλν άξξελεο ππνςήθηνη. Γηα ηα πξνγξάκκαηα  ζπνπδώλ ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ 
κπνξείηε λα πάξεηε πιεξνθνξίεο από ηα ηειέθσλα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 
397732 – 2310- 301784 (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 
2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΔΙΟ).  
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 - ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Αίηεζε – Γήισζε έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζε ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνύο 
ηύπνπο, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε από καζεηέο ή απνθνίηνπο ΓΔΛ θαη 
από καζεηέο ΔΠΑΛ (νκάδαο Β΄), σο αθνινύζσο : 
 
1) ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ ΜΑΘΗΣΗ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΔΛ ή ΜΔΑ γηα ζπκκεηνρή ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ 
φινπο ηνπο καζεηέο Γ΄ ή Γ΄ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΔΛ ή ΜΔΑ αληίζηνηρα, νη νπνίνη ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο , θαζώο θαη από ηνπο ηειεηνθνίηνπο πνπ 
ζα δώζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηαηεξώληαο ηνπο πξνθνξηθνύο ηνπο βαζκνύο. Αθνύ ζπκπιεξώζνπλ  
ηα νλνκαζηηθά ηνπο  ζηνηρεία (παξάγξαθνη 1-11) νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειώλνπλ επίζεο ηα ζηνηρεία ηεο 
παξ.15, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο. Οη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο 
ηάμεο ησλ εκεξεζίσλ θαη ησλ εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζα ππνβάινπλ ΜΟΝΟ ηελ Αίηεζε – 
Γήισζε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ζην ζρνιείν ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όζνη καζεηέο ζέινπλ λα 
απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ηνπ εζπεξηλνύ Λπθείνπ κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, δελ ππνβάιινπλ ηελ 
αλσηέξσ Αίηεζε – Γήισζε .  
Οη καζεηέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο  ζα ππνβάινπλ ηελ Αίηεζε - Γήισζε ζην Λύθεηό 
ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη όζνη καζεηέο ησλ ΜΔΑ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ κε 
ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, δελ ππνβάιινπλ ηελ αλσηέξσ Αίηεζε – Γήισζε. 
 
2) ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ 
α) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ Λπθείνπ γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο 
ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΓΔΛ. 
β) απνθνίηνπ ή καζεηή μέλνπ ή κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  
Απηή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά: 

i) από ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ πξνεγνπκέλσλ εηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξόζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε 
Βεβαίσζε πξόζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. 
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ii) από ηνπο απνθνίηνπο Δληαίνπ ή Γεληθνύ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ ή παιαηνύ ηύπνπ εζπεξηλνύ Λπθείνπ 
πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εζπεξηλνύ  ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ 
Βεβαίσζε πξόζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξόζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. 

iii) από  καζεηέο ή απνθνίηνπο μέλνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα  
iv) από καζεηέο ή απνθνίηνπο κεηνλνηηθνύ ζρνιείνπ 

Αθνύ ζπκπιεξώζνπλ  ηα νλνκαζηηθά ηνπο  ζηνηρεία (παξάγξαθνη 1-14) νη πην πάλσ ππνςήθηνη 
δειώλνπλ επίζεο ηα ζηνηρεία ηεο παξ.15, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο Αίηεζεο – 
Γήισζεο.      
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Ηκεξεζίσλ Λπθείσλ 
πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όζνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην Δληαίνπ ή 
Γεληθνύ Λπθείνπ εκεξεζίνπ ή εζπεξηλνύ (κε ελδνζρνιηθέο ή κε εζληθνύ επηπέδνπ εμεηάζεηο)  ή παιαηνύ 
ηύπνπ ή  ηζόηηκνπ ζρνιείνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, ή ρνιηθήο Μνλάδαο Δηδηθήο Αγσγήο ή Μεηνλνηηθνύ 
ρνιείνπ ηεο Θξάθεο. 
                  Οη καζεηέο ησλ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Θξάθεο ζα ππνβάινπλ ηελ Αίηεζε – Γήισζε 
ζην Γεληθφ Λχθεην πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο, ζπλνδεπόκελε από βεβαίσζε ηνπ 
Μεηνλνηηθνύ Λπθείνπ φηη είλαη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ.  
         Οη καζεηέο μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ζα ππνβάινπλ ηελ Αίηεζε - 
Γήισζε ζην Γεληθφ Λχθεην πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο, ζπλνδεπόκελε από 
βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 
απηνύ ζηελ Διιάδα θαη βεβαίσζε ηνπ ζρνιείνπ όηη είλαη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ. Οη σο άλσ 
καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρνπλ απνθηήζεη ην 
απνιπηήξην ηνπ μέλνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ κε εμαίξεζε ηνπο καζεηέο ηεο Ιηαιηθήο 
ρνιήο Αζήλαο, ηεο Διιελνγεξκαληθήο ρνιήο Αζήλαο, ηεο Διιελνγεξκαληθήο ρνιήο 
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Αγίαο Παξαζθεπήο νη νπνίνη θαηαζέηνπλ αληίγξαθν 
ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ζην Γεληθό Λύθεην πνπ θαηέζεζαλ ηελ Αίηεζε – Γήισζε πξηλ ηνπο ρνξεγεζεί ε 
Βεβαίσζε Πξφζβαζεο.  
 Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Δζπεξηλψλ 
Λπθείσλ πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ όζνη έρνπλ απνθηήζεη 
απνιπηήξην: 
 α) Δζπεξηλνύ Λπθείνπ παιαηνύ ηύπνπ 
 β) Δζπεξηλνύ Δληαίνπ ή Γεληθνύ Λπθείνπ (κε ελδνζρνιηθέο ή κε εζληθνύ επηπέδνπ εμεηάζεηο) 
εθόζνλ: 
  η) έρνπλ θνηηήζεη θαη ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ ή  
  ηη) εγγξάθεθαλ ή κεηεγγξάθεθαλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Δληαίνπ Λπθείνπ σο 
εξγαδόκελνη από βηνπνξηζηηθή αλάγθε, πνπ νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιόγνπο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ 
απνθνίηεζή ηνπο από ηελ πξνηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ: αα) ζάλαην ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ, 
ββ) αλαπεξία ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, ζε πνζνζηό άλσ 
ηνπ 67% ή  
 ηηη) εγγξάθεθαλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Δληαίνπ Λπθείνπ   είηε κεηά ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ 25

νπ
 έηνπο ειηθίαο είηε ιόγσ έληαμεο, σο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ, ζε πξόγξακκα 

απεμάξηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο πξνκεζεκβξηλέο ώξεο ηεο εκέξαο. 
  Οη απφθνηηνη, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ 
ηάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα λα απνθηήζνπλ ΒΔΒΑΙΩΗ πξόζβαζεο ην ηξέρνλ ζρνι. έηνο, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 90% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε 
ππνβάιινπλ θαη  
η) αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο ή ηζόηηκνπ ηίηινπ άιινπ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη εθδνζεί από μέλν ρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην 
εμσηεξηθό ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο Υώξαο ηεο 
νπνίαο ην πξόγξακκα ζπνπδώλ αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν ρνιείν, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν 
ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο δίδεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Υώξαο απηήο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ν ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη εθδνζεί από μέλν ρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, 
εθηόο ησλ αλσηέξσ, ζπλππνβάιιεηαη επηπιένλ βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο γηα ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ απηνύ ζηελ Διιάδα,     θαη 
 ηη) ηελ πξσηφηππε ΒΔΒΑΙΩΗ πξόζβαζεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε εμέηαζή 
ηνπο. Αλ δελ έρνπλ ΒΔΒΑΙΩΗ πξόζβαζεο ηόηε ππνβάιινπλ ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία 
δειώλνπλ όηη δελ είλαη θάηνρνη ηεο αλσηέξσ ΒΔΒΑΙΩΗ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαιακβάλεηαη ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ απνθνίηνπ 
ν νπνίνο είλαη θάηνρνο ηεο ΒΔΒΑΙΩΗ πξφζβαζεο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαηεζεί απφ ηνλ 
ππνςήθην ε πξσηφηππε ΒΔΒΑΙΩΗ πξφζβαζεο. 

Οη απφθνηηνη Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ησλ 
καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ Λπθείνπ πνπ εμεηάδνληαη ζε εζληθό επίπεδν, ππνβάιινπλ Αίηεζε – 
Γήισζε ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο Δζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην ζπλνδεπφκελε από  
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 η) αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο,  
 ηη) ηελ πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΩΗ πξόζβαζεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε εμέηαζή 
ηνπο. Αλ δελ έρνπλ ΒΔΒΑΙΩΗ πξόζβαζεο ηόηε ππνβάιινπλ ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία 
δειώλνπλ όηη δελ είλαη θάηνρνη ηεο αλσηέξσ ΒΔΒΑΙΩΗ. Οη απφθνηηνη Δζπεξηλνχ Δληαίνπ ή Γεληθνχ 
Λπθείνπ εθηόο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ππνβάιινπλ θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά από ηα 
νπνία πξνθύπηεη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ ππνςεθίσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα φηη: 
(α) έρνπλ θνηηήζεη θαη ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ ή  
(β) εγγξάθεθαλ ή κεηεγγξάθεθαλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Δληαίνπ Λπθείνπ σο εξγαδόκελνη 
από βηνπνξηζηηθή αλάγθε, πνπ νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιόγνπο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο 
από ηελ πξνηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ: αα) ζάλαην ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ, ββ) αλαπεξία ηνπ 
ελόο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 67% ή 
(γ) εγγξάθεθαλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Δληαίνπ Λπθείνπ   είηε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 25

νπ
 

έηνπο ειηθίαο είηε ιόγσ έληαμεο, σο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ, ζε πξόγξακκα απεμάξηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί 
θαηά ηηο πξνκεζεκβξηλέο ώξεο ηεο εκέξαο. 
 
3) ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ 10% ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ θαηφρνπ βεβαίσζεο πξφζβαζεο εκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα 
ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ ηνπ ΓΔΛ κε πνζνζηφ 10% ΥΩΡΙ ΝΔΑ ΔΞΔΣΑΗ πνπ 
ππνβάιιεηαη από απνθνίηνπο – θαηόρνπο βεβαίσζεο πξόζβαζεο εκεξήζηνπ ΓΔΛ, νη νπνίνη ρσξίο λέα 
εμέηαζε επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζηηο ηξαηησηηθέο ή/θαη 
Αζηπλνκηθέο ρνιέο ή/θαη ρνιέο Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή/θαη ΣΔΦΑΑ. Οη σο άλσ απόθνηηνη 
αθνύ ζπκπιεξώζνπλ  ηα νλνκαζηηθά ηνπο  ζηνηρεία (παξάγξαθνη 1-14)  δειώλνπλ επίζεο ηα ζηνηρεία ηεο 
παξ.15, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο θαη ηελ ππνβάιινπλ ρσξίο 
άιια δηθαηνινγεηηθά ζην Λύθεην πνπ απνθνίηεζαλ ή ζην  πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο Ηκεξήζην 
Γεληθό Λύθεην θαη δειώλνπλ ΜΟΝΟ αλ ζα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο αλσηέξσ ζρνιέο. Τπελζπκίδεηαη όηη νη 
ππνςήθηνη κε ηελ θαηεγνξία απηή δελ κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ζε εηδηθό κάζεκα.  
 
4) ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ  ΔΠΑΛ καζεηή εκεξήζηνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) γηα ζπκκεηνρή ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΔΠΑΛ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά  
από καζεηέο ηεο Γ΄ ΔΠΑΛ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ ΟΜΑΓΑ Β΄ ησλ καζεκάησλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζε όιεο ηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
Οη σο άλσ ππνςήθηνη, αθνύ ζπκπιεξώζνπλ  ηα νλνκαζηηθά ηνπο  ζηνηρεία (παξάγξαθνη 1-11) δειώλνπλ 
επίζεο ηα ζηνηρεία ηεο παξ.15, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηε δεύηεξε ζειίδα ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο θαη 
ππνβάινπλ ΜΟΝΟ ηελ Αίηεζε – Γήισζε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ζην ζρνιείν ηνπο.Γηεπθξηλίδεηαη όηη 
όζνη καζεηέο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κόλν ην απνιπηήξην θαη ην πηπρίν ηνπ ΔΠΑΛ κε ηηο ελδνζρνιηθέο 
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαη δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ 
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δελ ππνβάιινπλ ηελ αλσηέξσ Αίηεζε – Γήισζε .  
             

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΔΞΔΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΔ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ 
ΑΝΑΓΚΔ Ή ΔΙΓΙΚΔ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ 

        Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απόθνηηνη) κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά  πεξίπησζε  πξέπεη :  
Α) νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β΄) λα ππνβάινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην 
Λύθεηό ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο, δειαδή κέρξη 20 
Φεβξνπαξίνπ. 
Β) Οη απφθνηηνη 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 ππνβιεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία (κεηά ηηο 20 
Φεβξνπαξίνπ) δελ ζα γίλνληαη δεθηά, εθηόο θαη αλ πξόθεηηαη γηα έθηαθηνπο θαη επηγελόκελνπο ιόγνπο 
(π.ρ. ζπάζηκν ρεξηνύ ή πξνζσξηλή αλαπεξία ησλ άλσ άθξσλ από γεγνλόο πνπ κεζνιάβεζε κεηά ηε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο). 
 Τπελζπκίδνπκε όηη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ  κε 
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή 
γξαπηά θαηά  πεξίπησζε παξέρνληαη κε ηελ Φ.251/159149/Β6/9-12-2008 εγθύθιηό καο. 
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