
  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

∆ελτίο Τύπου                                             31/01/2011 
Υποβολή Αίτησης – ∆ήλωσης συµµετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 
2011 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
 
Από το Υπουργείο Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται 
ότι οι υποψήφιοι για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 των Γενικών 
Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-∆ήλωση 
Υποψηφιότητας συµµετοχής στις εξετάσεις αυτές.  
Μέχρι πέρυσι οι Αιτήσεις- ∆ηλώσεις συµµετοχής στις εξετάσεις των Γενικών 
Λυκείων και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) υποβάλλονταν από 1 έως 20 Φεβρουαρίου 
ενώ των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) κατά το µήνα Μάρτιο µαζί µε το µηχανογραφικό 
δελτίο.  
Φέτος η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων- ∆ηλώσεων Υποψηφιότητας θα είναι 
ενιαία και η προθεσµία ορίζεται  από την Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου ως και την 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των 
Επαγγελµατικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΕΣ Α και Β). 
Σε κοινή προθεσµία θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά ∆ελτία των υποψηφίων 
των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΕΣ Α και Β). 
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσµία 10-25 Φεβρουαρίου είναι αποκλειστική 
και µετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καµία Αίτηση-∆ήλωση.   
Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης κατά περίπτωση είναι : 
Α) οι µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) 
Β) οι απόφοιτοι που επιθυµούν  να λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των 
ΓΕΛ 
Γ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ηµερήσιου 
ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)  που επιθυµούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των 
θέσεων εισακτέων των ηµερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις 
Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού 
Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ. 
∆) οι µαθητές  της τελευταίας τάξης  Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- ΟΜΑ∆Α Β΄)  
Ε) οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου  ΕΠΑΛ που επιθυµούν  να λάβουν µέρος 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΣΤ) Από φέτος Αίτηση-∆ήλωση υποβάλλουν και όσοι από τους:  
- µαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆Α Α΄ , 
- αποφοίτους  – κατόχους  απολυτηρίου ΕΠΑΛ , 
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- κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων  
επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Α΄). 
Η Αίτηση – ∆ήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος τις 
προσεχείς ηµέρες, µπορεί να προµηθεύεται την Αίτηση – ∆ήλωση που αναλογεί στην 
περίπτωσή του, είτε από το διαδίκτυο, όπου θα αναρτηθούν τα κατά περίπτωση 
υποδείγµατα της Αίτησης-∆ήλωσης στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας www.minedu.gov.gr/exams, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα 
συµπληρώνει την Αίτηση - ∆ήλωση σύµφωνα και µε τις οδηγίες που αναγράφονται 
στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική 
υποβολή του. Ειδικότερα : 
Α) οι µαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)  υποβάλλουν 
την  Αίτηση – ∆ήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισηµαίνεται 
ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο µάθηµα Γενικής Παιδείας, 
καθώς επίσης και το µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», αν 
επιθυµούν να εξεταστούν σε αυτό πανελλαδικά.  
Β) οι απόφοιτοι προηγουµένων ετών που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ  υποβάλλουν την Αίτηση – ∆ήλωση στο Λύκειο 
αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση 
συνυποβάλλουν:  
i) επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιµου τίτλου άλλου σχολείου 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας 
εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραµµα σπουδών 
ακολουθεί το συγκεκριµένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο 
συγκεκριµένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήµια της Χώρας 
αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από 
ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται 
επιπλέον βεβαίωση της οικείας ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη νόµιµη 
λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,             
ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούµενο έτος. 
Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη 
δήλωση. 
Γ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 
ηµερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) που επιθυµούν  να είναι υποψήφιοι για το 
10% των θέσεων εισακτέων των ηµερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για τις 
Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού 
Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την Αίτηση – ∆ήλωση,  χωρίς δικαιολογητικά 
στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.  
∆) οι µαθητές  της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) που επιθυµούν  να 
λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) υποβάλλουν 
ΜΟΝΟ την Αίτηση – ∆ήλωση, χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.  
Ε) οι απόφοιτοι– κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουµένων ετών που 
επιθυµούν να λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β΄)  
υποβάλλουν την Αίτηση – ∆ήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο 
στην κατοικία τους. Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση συνυποβάλλουν:  
i) επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους  
ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούµενο έτος. 
Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη 
δήλωση. 
ΣΤ) Για όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Α΄), ισχύουν τα εξής: 
-οι µαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄)  υποβάλλουν την  
Αίτηση – ∆ήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. 
 
 
 



- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση –  
 
∆ήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. 
Μαζί µε την Αίτηση - ∆ήλωση συνυποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο του 
απολυτηρίου τους.  
- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που από φέτος 
συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Α΄) υποβάλλουν την 
Αίτηση – ∆ήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί µε την Αίτηση 
- ∆ήλωση συνυποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου τους. 
Τέλος, υπενθυµίζεται  ότι οι ως άνω  υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ (µαθητές και απόφοιτοι) µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
εξετάζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  
περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.  
 

 
 


