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Υποβολή Αίτησης – ∆ήλωσης για συµµετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2019 
 
Όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συµµετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 
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. Η προθεσµία για φέτος ορίζεται από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για όλους 
τους υποψηφίους που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και 
των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την 
παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καµία Αίτηση-∆ήλωση. 
Ο υποψήφιος µπορεί να προµηθεύεται την Αίτηση – ∆ήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το 
διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συµπληρώνει την Αίτηση - ∆ήλωση σύµφωνα µε τις οδηγίες 
που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. 
Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσµο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται 
τα κατά περίπτωση υποδείγµατα της Αίτησης-∆ήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη 
διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, µαθητής ή απόφοιτος). 
Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα της Αίτησης-
∆ήλωσης. Υπενθυµίζεται ότι όλοι οι ως άνω  µαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων 
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση 
µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους. 
Στην ίδια προθεσµία 20-29 Μαρτίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τµήµατα µε τη νέα 
διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης 
και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), 
εκτός από την Αίτηση-∆ήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη 
∆ήλωση για τα 3 Μουσικά Τµήµατα. 
Με την ευκαιρία ενηµερώνουµε τους υποψηφίους: 
1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της 

Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις Σχολές του Λιµενικού Σώµατος και τις Σχολές της Ακαδηµίας του Εµπορικού 
Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνοµία, στην 
Πυροσβεστική, στο Λιµενικό ή στο Εµπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις 
που θα εκδώσουν τα αρµόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι 
παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνοµικά Τµήµατα, την 
Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές αντίστοιχα. 

2. Υπενθυµίζεται ότι από φέτος σχολές του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντάχθηκαν στο 
σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων και συγκεκριµένα η Σχολή ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων και η Σχολή 
∆οκίµων Σηµαιοφόρων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και η Σχολή ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων για τους 
υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι µπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε αυτές είτε µε νέα 
εξέταση το 2019 είτε χωρίς νέα εξέταση το 2019 (για το 10% των θέσεων). 

3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συµµετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, 
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυµία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συµµετάσχουν και στις 
πρακτικές δοκιµασίες (υγειονοµική εξέταση και αγωνίσµατα). 

4. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) µπορούν  να είναι µόνο όσοι εξετάστηκαν 
πανελλαδικά το 2017 ή το 2018 (µε τα ηµερήσια ΓΕΛ ή µε τα ηµερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυµούν να είναι 
υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-∆ήλωση του Μαρτίου, αλλά απευθείας 
µηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ έτους 2017 θα συµπληρώσουν µηχανογραφικό 
δελτίο µε πέντε (5) επιστηµονικά πεδία. 

5. Όσοι από τους µαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εµπίπτουν στην ειδική κατηγορία των 
υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς 
εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρµόδιες επταµελείς 
επιτροπές των νοσοκοµείων. Αυτοί οι µαθητές, εφόσον δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την Αίτηση-∆ήλωση του Μαρτίου, αλλά θα καταθέσουν µηχανογραφικό σε 
ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 
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