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Δελτίο Τφπου
Υποβολή Αίτηςησ – Δήλωςησ των υποψήφιων για ςυμμετοχή ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των
ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ζτουσ 2017

Ππωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία, όλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ
εξετάςεισ του 2017 των Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ), για ειςαγωγι ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, πρζπει να υποβάλουν ςτο Λφκειό τουσ Αίτθςθ-Διλωςθ υποψθφιότθτασ
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ.
Η προκεςμία ορίηεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ωσ και την Πζμπτη 2 Μαρτίου για όλουσ
τουσ υποψηφίουσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ των Γενικϊν Λυκείων
(ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ). Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω προκεςμία είναι αποκλειςτικι
και μετά τθν παρζλευςι τθσ δεν γίνεται δεκτι καμία Αίτθςθ-Διλωςθ.
Ο υποψιφιοσ μπορεί να προμθκεφεται τθν Αίτθςθ – Διλωςθ που αναλογεί ςτθν περίπτωςι του είτε
από το διαδίκτυο, είτε από το Λφκειό του. Στθ ςυνζχεια κα ςυμπλθρϊνει τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτο ζντυπο και κα προςζρχεται ςτο Λφκειό του, για τθν οριςτικι θλεκτρονικι
υποβολι τθσ. Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτϊνται τα κατά περίπτωςθ υποδείγματα τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ και οι ςχετικζσ εγκφκλιοι
που περιγράφουν πλιρωσ τθ διαδικαςία και τα αναλυτικά δικαιολογθτικά για κάκε κατθγορία υποψθφίου
(ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, μακθτισ ι απόφοιτοσ). Επίςθσ, αποςτζλλονται ιδθ ςτα Λφκεια οι ςχετικζσ εγκφκλιοι με τα
αντίςτοιχα υποδείγματα τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ.
Υπενκυμίηεται ότι όλοι οι ωσ άνω μακθτζσ και απόφοιτοι (υποψιφιοι των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων
ΓΕΛ και ΕΡΑΛ) με αναπηρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ

νομοκεςία προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ, πρζπει ωσ τισ 2 Μαρτίου να υποβάλουν και ςχετικι αίτθςθ
με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο Λφκειό τουσ.

Με τθν ευκαιρία ενθμερϊνουμε τουσ υποψθφίουσ:

1. Με τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, από το 2017 κι εφεξισ, υποψιφιοι από θμεριςια και εςπερινά
ΕΡΑΛ ςυμμετζχοντασ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τεςςάρων μακθμάτων (δφο μακιματα γενικισ παιδείασ
και δφο μακιματα ειδικότθτασ) ςε κοινι φλθ και κοινά κζματα μποροφν να διεκδικιςουν κοινό ειδικό
ποςοςτό κζςεων ςτα Ρανεπιςτιμια, ΤΕΙ, ΑΣΡΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανϊτερεσ Στρατιωτικζσ Σχολζσ Υπαξιωματικϊν
(ΑΣΣΥ), Σχολι Αςτυφυλάκων, Σχολι Ρυροςβεςτϊν, Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. Ειδικά, οι
υποψιφιοι με τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ διεκδικοφν εναλλακτικά α) είτε το ανωτζρω
κοινό ειδικό ποςοςτό ςε Ρανεπιςτιμια, ΤΕΙ ΑΣΡΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανϊτερεσ Στρατιωτικζσ Σχολζσ Υπαξιωματικϊν
(ΑΣΣΥ), Σχολι Αςτυφυλάκων, Σχολι Ρυροςβεςτϊν, Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. β) είτε
ξεχωριςτό ποςοςτό κζςεων των εςπερινϊν ΕΡΑΛ ΜΟΝΟ ςε ΤΕΙ, ΑΣΡΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.
2. Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ, οι υποψιφιοι των ΕΡΑΛ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ ότι ςτο
μθχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου κα ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν εκτόσ από τισ Σχολζσ και Τμιματα
που αντιςτοιχοφν ςτον τομζα εξζταςισ τουσ, επιπλζον και μία Κοινι Ομάδα Σχολϊν.
3. Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-8 κα λειτουργιςουν δφο νζα τμιματα Ρανεπιςτθμίων και ςυγκεκριμζνα το
Τμιμα Τουριςτικϊν Σπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ και το Τμιμα Οικονομικισ και Διοίκθςθσ
Τουριςμοφ ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου. Τα δφο νζα Τμιματα κα ενταχκοφν ςτο 5ο επιςτθμονικό πεδίο
(Επιςτιμεσ Οικονομίασ και Ρλθροφορικι) για τουσ υποψθφίουσ των ΓΕΛ, και ςτον Τομζα Διοίκθςθσ και
Οικονομίασ για τουσ υποψθφίουσ των ΕΡΑΛ. Για τθν ειςαγωγι ςτα δφο νζα Τμιματα, δεν κα απαιτθκεί
φζτοσ εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ, για να μθν προκλθκεί αναςτάτωςθ ςτουσ υποψθφίουσ,
κακϊσ θ ςχετικι ρφκμιςθ νομοκετικθκε ςτο μζςο τθσ ςχολικισ χρονιάσ.

4. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για τα ΤΕΦΑΑ και κα ςυμμετάςχουν φζτοσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ,
υποχρεωτικά κα ςυμμετάςχουν και ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (υγειονομικι εξζταςθ και αγωνίςματα).

5. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ
Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει να υποβάλουν
αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία, ςτθν Ρυροςβεςτικι ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό
διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που κα εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικοφν
ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ κα διατίκενται από τα Στρατολογικά
Γραφεία, τα Αςτυνομικά Τμιματα, τθν Ρυροςβεςτικι και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ αντίςτοιχα.

6. Υποψιφιοι για το 10% (χωρίσ νζα εξζταςθ) μποροφν να είναι μόνο όςοι εξετάςτθκαν πανελλαδικά το 2015
ι το 2016 (με τα θμεριςια ΓΕΛ ι με τα θμεριςια ΕΡΑΛ). Πςοι επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το 10% των
κζςεων, δεν κα υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ το Φεβρουάριο, αλλά απευκείασ μθχανογραφικό δελτίο.

7. Πςοι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΓΕΛ εμπίπτουν ςτθν ειδικι κατθγορία των υποψθφίωνπαςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ (για ειςαγωγι ςτο 5% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ εξετάςεισ), ζχουν ιδθ
αποκτιςει το πιςτοποιθτικό τθσ πάκθςισ τουσ από τισ αρμόδιεσ επταμελείσ επιτροπζσ των νοςοκομείων.
Αυτοί οι μακθτζσ, εφόςον δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κα κατακζςουν
μθχανογραφικό ςε θμερομθνίεσ που κα ανακοινωκοφν αργότερα.

Τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ και τα αντίςτοιχα υποδείγματα, από αφριο Τρίτθ 21-2-2017, οι υποψιφιοι μποροφν να
τα αναηθτοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

