
Ερωτήςεισ και απαντήςεισ για τισ αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτισ πανελλαδικζσ  

Ξεθηλνχλ απφ αχξην νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2016. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ηειεηφθνηηνη ή απφθνηηνη, θαινχληαη 

λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ην δηάζηεκα απφ 11 έσο θαη 29 

Φεβξνπαξίνπ.  Αθνινπζνχλ 26 εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ 

αηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνπο ππνςεθίνπο. πληζηνχκε ζηνπο 

ππνςεθίνπο λα δηαβάζνπλ αλαιπηηθά ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο νη νπνίεο έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

  

1.Πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε- δήισζε; 

Η Αίηεζε – Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηα Λχθεηα. 

 Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε 

θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά. 

 Οη απφθνηηνη θαηαζέηνπλ ηε δήισζε ζην Λχθεην απφ ην νπνίν απνθνίηεζαλ ή 

ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο Λχθεην. 

ΔΠΑΛ – ΟΜΑΓΑ Α ΠΑΛΑΙΟ ζχζηεκα 

1) νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Α΄) ζην ΔΠΑΛ 

θνίηεζήο ηνπο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά 

2) νη απφθνηηνη-θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ ζην ΔΠΑΛ απνθνίηεζήο ηνπο ή ζην 

πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ, ζπλππνβάιινληαο επθξηλέο θσηναληίγξαθν 

ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο 

3) νη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθψλ Λπθείσλ ζην 

πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ, ζπλππνβάιινληαο επθξηλέο θσηναληίγξαθν 

ηνπ πηπρίνπ ηνπο 

4) φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην ΔΠΑΛ ή πηπρίν Β΄ 

θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ, Ναπηηθνχ Λπθείνπ, θαηαζέηνπλ ζην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο ΔΠΑΛ ηελ Αίηεζε - Γήισζε, πξνζθνκίδνληαο βεβαίσζε θνίηεζεο 

ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ. 

εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζησλ ΔΠΑΛ 

(ΟΜΑΓΑ Α΄) ζα θαηαζέζνπλ Αίηεζε - Γήισζε ζε εκεξήζην ΔΠΑΛ θαη νη 

ππνςήθηνη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ ( ΟΜΑΓΑ Α΄) ζε 

εζπεξηλφ ΔΠΑΛ. 

ΔΠΑΛ- ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ 

1) νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑΛ ζην ΔΠΑΛ θνίηεζήο ηνπο ρσξίο 

δηθαηνινγεηηθά 

http://minedu.gov.gr/eidiseis/17876-10-02-16-erotiseis-kai-apantiseis-gia-tis-aitiseis-symmetoxis-stis-panelladikes
http://minedu.gov.gr/eidiseis/17851-09-02-16-ypovoli-aitisis-gia-tis-panelladikes-eksetaseis


2) νη απφθνηηνη-θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ ζην ΔΠΑΛ απνθνίηεζήο ηνπο ή ζην 

πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ, ζπλππνβάιινληαο επθξηλέο θσηναληίγξαθν 

ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο 

3) νη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ, ΣΔΛ, Ναπηηθψλ Λπθείσλ, ΔΠΛ (Σκεκάησλ 

Δηδίθεπζεο), ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ, ζπλππνβάιινληαο επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπο. 

2.Πσο ππνβάιιεηαη ε δήισζε; 

Ο ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ρεηξφγξαθα ηελ Αίηεζε – Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

ππνβάιιεη ζην Λχθεην γηα ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε 

3.Από πνηνλ ππνβάιιεηαη ε δήισζε; 

Η δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ ηνλ λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία (11-29 

Φεβξνπαξίνπ) 

4.Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δίλεηαη αληίγξαθν ζηνλ ππνςήθην; 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool 

εθηππψλνληαη δχν αληίγξαθα. Ο ππνςήθηνο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη 

φηη απηά πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ, ππνγξάθεη θαη ζηα δχν 

αληίγξαθα θαη παξαιακβάλεη έλα, ην νπνίν θαη θπιάζζεη κέρξη ην ηέινο ησλ 

εμεηάζεσλ. 

5.Σε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ δειώζεσλ κπνξεί λα 

γίλεη δηόξζσζε; 

Γελ γίλεηαη δεθηή εθπξφζεζκε Αίηεζε - Γήισζε νχηε εθπξφζεζκε δηφξζσζε απηήο. 

6.Αίηεζε – δήισζε ππνβάιινπλ θαη νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη κεηνλνηηθώλ 

ζρνιείσλ θαη ΣΜΕΑΕ; Αλ λαη, πνπ θαηαηίζεηαη; 

Σελ Αίηεζε-Γήισζε ππνβάιινπλ θαη νη καζεηέο θαη απφθνηηνη κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ΜΔΑΔ. Οη καζεηέο ησλ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Θξάθεο ζα 

ππνβάινπλ ηελ Αίηεζε – Γήισζε ζην Γεληθφ Λχθεην πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ 

ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, ζπλνδεπφκελε απφ βεβαίσζε ηνπ Μεηνλνηηθνχ Λπθείνπ φηη 

είλαη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ. 

7.Οη καζεηέο  ηεο Γ ηάμεο ΓΕΛ κπνξνύλ λα δειώζνπλ όπνηα Οκάδα 

Πξνζαλαηνιηζκνύ επηζπκνύλ; 

Όρη. Οη καζεηέο δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ήδε 

έρνπλ επηιέμεη θαη παξαθνινπζνχλ, 

8.Τη ζπκβαίλεη κε ηνπο απόθνηηνπο ΓΕΛ πνπ ζα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ κε ην 

ΝΕΟ ζύζηεκα; 



Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα νπνηαζδήπνηε 

Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

9.Πξέπεη νη ηειεηόθνηηνη καδί κε ηελ αίηεζε λα θαηαζέζνπλ θαη θάπνηα άιια 

δηθαηνινγεηηθά; 

Γεληθά νη καζεηέο ππνβάιινπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε ζην Λχθεηφ ηνπο ρσξίο 

δηθαηνινγεηηθά. 

10.Σε πνηεο πεξηπηώζεηο ζπλππνβάιινληαη θαη δηθαηνινγεηηθά; 

Αλ πξφθεηηαη γηα καζεηή πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

ησλ εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο (βι 

ΚΔΦ 4 ηεο εγθπθιίνπ ΓΔΛ-ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ). 

Οη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο μέλσλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ 

ζην Λχθεην πνπ ππέβαιαλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε ην αξγφηεξν έσο ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

βαζκνινγηψλ ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ αληίγξαθν 

απνιπηεξίνπ καδί κε  ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ απνιπηεξίνπ δηθαηνινγεηηθά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

- βεβαίσζε ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο δίδεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε 

Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο απηήο. - επηπιένλ βεβαίσζε γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ απηνχ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ θαηαζέζεη ην 

απνιπηήξηφ ηνπ θαη ηα άιια ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ απνιπηεξίνπ δηθαηνινγεηηθά εληφο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηφηε ν Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε 

Αίηεζε ελεκεξψλεη ηε Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΠΔΘ φηη ν 

καζεηήο δελ θαηέζεζε απνιπηήξην. 

Οη καζεηέο ειιεληθψλ Λπθείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Αίηεζε-

Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, εθηφο ηεο πξνζεζκίαο 11-29 

Φεβξνπαξίνπ, θαηφπηλ ηεο κεηεγγξαθήο ηνπο ζε ΓΔΛ ηεο εκεδαπήο. 

11.Οη απόθνηηνη καδί κε ηελ αίηεζε θαηαζέηνπλ θαη θάπνηα δηθαηνινγεηηθά; 

Η Αίηεζε-Γήισζε ησλ απνθνίησλ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απφιπζεο ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  Αλ ν 

ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη εθδνζεί απφ μέλν ζρνιείν ζπλππνβάιιεηαη 

βεβαίσζε ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο δίδεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε 

Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο έρεη εθδνζεί απφ μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απαηηείηαη 

επηπιένλ βεβαίσζε γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απηνχ ζηελ Διιάδα. Αλ 

πξφθεηηαη γηα ππνςήθην πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

ησλ εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, ηφηε ε Αίηεζε – Γήισζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα 



δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ (βι. ΚΔΦ 4 ηεο εγθπθιίνπ 

ΓΔΛ-ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ). 

12.Αλ θάπνηνο δελ πάξεη ηειηθά κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο παξά ην όηη 

θαηέζεζε ηελ αίηεζε, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο ην επόκελν έηνο; 

Αλ ν ππνςήθηνο, παξφηη ππέβαιε ην Φεβξνπάξην Αίηεζε-Γήισζε, κεηαληψζεη θαη 

δελ ζπκκεηάζρεη ηειηθά ζηηο εμεηάζεηο, δελ ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ην ίδην έηνο. 

Ωζηφζν, απηφο ν ππνςήθηνο ζα κπνξεί νπνηνδήπνηε επφκελν έηνο λα ζπκκεηάζρεη 

ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

13.Μέρξη πόηε πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθήο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

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 πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

Αίηεζεο – Γήισζεο, δειαδή κέρξη 29 Φεβξνπαξίνπ. 

Β) Οη απφθνηηνη πνπ ζα ππνβάινπλ Αίηεζε – Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 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 29 Φεβξνπαξίνπ) δελ γίλνληαη δεθηά. 

14.Αλ θάπνηνο ζπάζεη ην ρέξη ηνπ ιίγνπο κήλεο πξηλ ηηο εμεηάζεηο κπνξεί λα 

εμεηαζηεί πξνθνξηθά; 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εγθχθιην κπνξεί λα εμεηαζηεί πξνθνξηθά. Αηηήζεηο θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία (κεηά ηελ 29 

Φεβξνπαξίνπ) 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). 

15.Γηα λα εμεηαζηώ ζε ζρνιή πνπ απαηηεί εηδηθό κάζεκα ( Αγγιηθά θιπ) πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ην δειώζσ ζηελ αίηεζε; 

Η δήισζε εμέηαζεο ζε εηδηθφ κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζην εηδηθφ κάζεκα γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ 

εηδηθφ κάζεκα. Πξνζνρή: ππνςήθηνο πνπ κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε 

εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, δελ ζα κπνξέζεη λα εμεηαζηεί ζε απηφ 

16.Δήισζα ζπκκεηνρή ζε εηδηθό κάζεκα αιιά ηειηθά ην κεηάλησζα. Απηό έρεη 

επηπηώζεηο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ κνξίσλ κνπ θαη ζηα Τκήκαηα πνπ δελ απαηηνύλ 

εμέηαζε ζε εηδηθό κάζεκα; 



 Αλ δειψζαηε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα θαη ηειηθά δελ ην εμεηαζηείηε, απιψο ζα 

απνθιεηζηείηε απφ ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε απηφ. 

17.Ξέραζα λα ζπκπιεξώζσ ζηελ αίηεζε όηη ζα είκαη ππνςήθηνο γηα 

Σηξαηησηηθέο, Αζηπλνκηθέο Σρνιέο, Σρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, Σρνιέο 

ηεο Αθαδεκίαο Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ΤΕΦΑΑ; Τη γίλεηαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε; 

Γελ πξέπεη λα αλεζπρείηε γηαηί ε δήισζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκίαο γηα ηελ 

εηζαγσγή ζε ηξαηησηηθέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, 

ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ΣΔΦΑΑ  θαη φρη ππνρξεσηηθή φπσο 

κε ηα εηδηθά καζήκαηα. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εγθχθιην  ν ππνςήθηνο 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. Αληίζεηα, ππνςήθηνο 

πνπ κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, δελ ζα κπνξέζεη 

λα εμεηαζηεί ζε απηφ, ελψ αλ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα θαη ηειηθά δελ ην 

εμεηαζηεί, απιψο ζα απνθιεηζηεί απφ ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε απηφ». 

18.Γηα λα είκαη ππνςήθηνο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ηη πξέπεη λα θάλσ; 

Γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ηηο ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο 

Αθαδεκίαο, ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξέπεη λα ππνβάιεηε 

νπσζδήπνηε  αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Αζηπλνκία, ζηελ Ππξνζβεζηηθή 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, ηελ Ππξνζβεζηηθή θαη ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο 

αληίζηνηρα. Δπίζεο, πέξα απφ ηε ζρεηηθή ππνβνιή αίηεζεο ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο 

ζα πξέπεη αθνινχζσο λα θξηζείηε θαη ηθαλνί ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. 

Οη ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο δελ έρνπλ εθδνζεί αθφκα. 

19.Πνηεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο δελ ζα δερζνύλ ππνςεθίνπο; 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 δελ 

ζα δερζνχλ εηζαθηένπο ε ηξαηησηηθή ρνιή Ιπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΙΡ) θαζψο 

θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ιθάξσλ. Άξα νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο 

δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2016. 

20.Επηζπκώ λα είκαη ππνςήθηνο γηα ηα ΤΕΦΑΑ. Πόηε ζα θαηαζέζσ ηε ζρεηηθή 

αίηεζε; 

Γηα λα είζηε ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ ζα πξέπεη λα  ππνβιεζεί  ζρεηηθή αίηεζε ζηηο 

επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζείηε 



απ΄ ην ζρνιείν ζαο ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ (Ινχληνο 2016) θαη λα ζπκκεηάζρεηε 

ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα). 

21.Μπνξώ λα δηεθδηθήζσ κηα ζέζε ζηηο ζρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

εμεηαδόκελνο κε ην παιηό ζύζηεκα; 

Σφζν ε ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (θαη γηα Ππξνζβέζηεο 

θαη γηα ηδηψηεο), φζν θαη ε ρνιή Ππξνζβεζηψλ ζα δερηνχλ ππνςεθίνπο ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2016 κε ην ΝΔΟ ζχζηεκα. 

Με ην παιηφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή 

Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο κφλν νη Ππξνζβέζηεο. 

22.Πέξα από ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε εηδηθό κάζεκα ππάξρεη θαη θάπνηα άιιε 

πξνϋπόζεζε γηα λα ζπκκεηάζρσ ζηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζε Τκήκα πνπ 

απαηηεί εμέηαζε ζε εηδηθό κάζεκα; 

Γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα 

εηζαγσγή ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ ζε θαζέλα απφ 

ηα αληίζηνηρα εηδηθά καζήκαηα (βαζκνινγηθή βάζε ηνπ 10 κε άξηζηα ην 20). 

23.Δήισζα ζπκκεηνρή ζε 5ν κάζεκα αιιά ηειηθά δελ πξνζήιζα γηα εμέηαζε. Τη 

γίλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

Αλ ππνςήθηνο δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί ζε κάζεκα θαη δελ πξνζέιζεη ζηελ εμέηαζε, 

ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθε θαη πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). Σα κφξηα γηα θάζε 

πεδίν πξνθχπηνπλ απφ ηα ηέζζεξα κφλν καζήκαηα ηνπ θάζε πεδίνπ. 

Γηα λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη ηα 

Σκήκαηα ηεο  Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ κάζεκα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

πνπ έρεη επηιέμεη θαη ην νπνίν αλήθεη ζηα ηέζζεξα εμεηαδφκελα καζήκαηα ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ πνπ δειψλεη. 

24.Είκαζηε απόθνηηνη ηνπ 2014 θαη ηνπ 2015. Θέινπκε λα δηεθδηθήζνπκε κηα 

ζέζε κε ην 10% θαηαζέηνπκε αίηεζε θαη εκείο ην Φεβξνπάξην; 

Όζνη επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ, δελ ζα ππνβάινπλ 

Αίηεζε-Γήισζε ην Φεβξνπάξην, αιιά απεπζείαο κεραλνγξαθηθφ δειηίν. 

25.Επηζπκνύκε λα δηεθδηθήζνπκε ζπκκεηνρή κε ην 10% ζηηο ζηξαηησηηθέο 

ζρνιέο. Αξθεί κόλν ε θαηάζεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ; 

Όρη δελ αξθεί κφλν ε θαηάζεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ  ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιή Αλζππνππξαγψλ 

(ΜΟΝΟ γηα Ππξνζβέζηεο) ή ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ζα πξέπεη 

ελησκεηαμχ λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ θαη λα έρνπλ ππνβάιεη αηηήζεηο, ψζηε ππνρξεσηηθά λα πεξάζνπλ ηηο 

πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο απηψλ ησλ ρνιψλ. 



26.Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη ππνςήθηνη κε ην ΠΑΛΙΟ ζύζηεκα. Τη 

πξέπεη λα πξνζέμσ; 

Όζνλ αθνξά ην µάζεµα «Αξρέο Οηθνλνµηθήο Θεσξίαο» πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ 

λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά επηζεµαίλεηαη φηη: 

α) Σν δειψλνπλ ππνρξεσηηθά µε ηελ Αίηεζε – ∆ήισζε απφ 11-29 Φεβξνπαξίνπ. Οη 

απφθνηηνη µπνξνχλ λα ην δειψζνπλ, αλεμάξηεηα αλ ην είραλ επηιέμεη ή φρη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην. 

β) αλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη 

εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζµφ µεδέλ (0) 

γ) γηα λα δειψζνπλ ζην µεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν ην 5ν επηζηεµνληθφ πεδίν πξέπεη 

λα έρνπλ δειψζεη φηη ζα εμεηαζηνχλ ππνρξεσηηθά ζηα δχν (2) µαζήµαηα απμεµέλεο 

βαξχηεηαο ηνπ 5νπ επηζηεµνληθνχ πεδίνπ «Αξρέο Οηθνλνµηθήο Θεσξίαο» θαη 

«Μαζεµαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». 

Δπίζεο, φπνηνο ππνςήθηνο δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην µάζεµα 

«Αξρέο Οηθνλνµηθήο Θεσξίαο», ππνρξεσηηθά δειψλεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά 

θαη ζην µάζεµα «Μαζεµαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». 

 


