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Υποβολή Αίτηςησ – Δήλωςησ ςυμμετοχήσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ του 2012
των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υποψηφιότητασ για το 10% των θζςεων ειςακτζων (χωρίσ
νζα εξζταςη)
Από το Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων υπενκυμίηεται ότι, ζωσ
και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, όλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ του 2012 των Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑΛ),
για ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, πρζπει να υποβάλουν ςτο Λφκειό τουσ
Αίτθςθ-Διλωςθ υποψθφιότθτασ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ. Επιςθμαίνεται ότι θ
προκεςμία (ζωσ 28 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειςτικι και μετά την παρζλευςή τησ δεν
γίνεται δεκτή καμία Αίτηςη-Δήλωςη.
Επίςθσ, υπενκυμίηεται ότι κατά τθν ίδια περίοδο, δθλαδι ζωσ 28 Φεβρουαρίου, όλοι οι
μακθτζσ και απόφοιτοι (υποψιφιοι των πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όςοι
δθλϊςουν ενδοςχολικό απολυτιριο) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, που
εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ,
πρζπει να υποβάλουν και ςχετικι αίτθςθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο Λφκειό
τουσ.
Μετά από ςχετικι νομοκετικι ρφκμιςθ που κατατζκθκε ςτθ Βουλι, οι μακθτζσ που κατά το
τρζχον ςχολικό ζτοσ φοιτοφν ςτθν τελευταία τάξθ των εςπερινϊν ΓΕΛ ι εςπερινϊν ΕΠΑΛΟΜΑΔΑ Βϋ και είχαν κάνει μετεγγραφι ςτθ Γϋ τάξθ του εςπερινοφ Λυκείου κατά τθ διάρκεια
του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011, μποροφν να υποβάλουν τθ ςχετικι Αίτθςθ-Διλωςθ
ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2012 μζχρι και τθν Παραςκευι 2 Μαρτίου
2012.
Επίςθσ, μζχρι και τθν Παραςκευή 2 Μαρτίου 2012, οι απόφοιτοι προθγουμζνων ετϊν που
ζλαβαν μζροσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΓΕΛ ι των θμεριςιων ΕΠΑΛΟΜΑΔΑ Βϋ το 2010 ι το 2011, κα μποροφν να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για ειςαγωγι με

το ποςοςτό 10% του αρικμοφ ειςακτζων (χωρίσ νζα εξζταςθ), εφόςον επικυμοφν να είναι
υποψιφιοι για : τρατιωτικζσ χολζσ, Αςτυνομικζσ χολζσ, Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ,
ΣΕΦΑΑ. Όςοι από τουσ αποφοίτουσ αυτοφσ ζχουν ιδθ υποβάλει Αίτθςθ-Διλωςθ για
ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2012 (για το 90% των κζςεων ειςακτζων) και
τελικά επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ειςακτζων (χωρίσ νζα
εξζταςθ), πρζπει μζχρι και τθν Παραςκευι 2 Μαρτίου 2012 να προςζλκουν ςτο Λφκειο που
υπζβαλαν τθν αρχικι Αίτθςθ-Διλωςθ για να τθν ανακαλζςουν.

