
02-06-17 Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για όσους αντιμετωπίσουν 
σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.4468/2017 και τη σχετική 
Υπουργική Απόφαση, οι επαναληπτικές εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, διενεργούνται το Σεπτέμβριο 
κάθε έτους. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν μέρος ή διακόψουν 
την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής 
εξεταστικής περιόδου εξαιτίας είτε σοβαρού λόγου υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης 
συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ 
αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα 
έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.  

Όσοι παραπέμπονται σε αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω: 

α) Εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη 
δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωσή τους κι όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν. 
Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η 
συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου 
ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές 
δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη 
εξετασθείς. 

β)  Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων ανα Τμήμα σε Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, 
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπαίδευσης. 

γ)  Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού 
Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. 

δ)  Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία 
επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν 
να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των 
ημερησίων λυκείων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με 
τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις. 

ε)   Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική 
κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις 
βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών 
εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου 
λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική 
κατεύθυνση.  

 Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει 
έως και δύο ημέρες (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την 
ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής 



Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων ή 
του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 
Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ κατά περίπτωση.  

 Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του Προγράμματος είτε των 
πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων, είτε των πρακτικών δοκιμασιών, 
η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι το 
αργότερο εντός δύο (2) ημερών (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία 
εργάσιμη)  από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών 
όπου απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος.  

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει να προκύπτει αδυναμία 
του υποψηφίου να συμμετάσχει την ημέρα εξέτασης του μαθήματος και πρέπει να 
συνοδεύουν τη σχετική αίτηση είναι:  

α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα 
Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή 
Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, 

β) δικαιολογητικά ασθενείας από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή 
και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής 
Κλινικής, 

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου 
συγγενούς  α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε 
πλάγια γραμμή, 

 Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή 
υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο 
είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις.  

 


