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Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ (ζειίδες 1 & 2) 

Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνύλ ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) γηα εηζαγσγή 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ππνβάιινπλ Αίηεζε-Γήιφζε.  

ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκερεζίφλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ:  

 καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) θαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εκεξεζίσλ 

ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) 

 θάηνρνη πηπρίνπ Β’ θύθινπ εκεξεζίσλ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθώλ Λπθείσλ 

 θάηνρνη απνιπηεξίνπ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β’) θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (Α & Β), πνπ επηιέγνπλ λα 

είλαη ππνςήθηνη κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α’ 

ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εζπερηλώλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ: 

 καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) θαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλώλ 

ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) 

 θάηνρνη πηπρίνπ Β’ θύθινπ εζπεξηλώλ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθώλ Λπθείσλ 

 θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β’) πνπ επηιέγνπλ λα είλαη ππνςήθηνη κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α’ 

Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο αλσηέξσ αληίζηνηρεο εμεηάζεηο έρνπλ θαη όζνη έρνπλ νινθιεξώζεη ηε 

θνίηεζε, αιιά δελ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην ΔΠΑΛ ή πηπρίν ΣΔΔ, ΣΔΛ, Ναπηηθνύ Λπθείνπ, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε λα έρνπλ απνθηήζεη ην απνιπηήξην ή πηπρίν αληίζηνηρα ηνλ Ινύλην, όπσο θαη νη ηειεηόθνηηνη 

καζεηέο. 

Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη ππνβάιινπλ Αίηεζε-Γήισζε σο εμήο :  

1)νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Α’) ζην ΔΠΑΛ θνίηεζήο ηνπο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά 

2)νη απόθνηηνη-θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ ζην ΔΠΑΛ απνθνίηεζήο ηνπο ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο 

ΔΠΑΛ, ζπλππνβάιινληαο επηθσρφκέλο αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο 

3)νη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θύθινπ Σ.Δ.Δ, ΣΔΛ θαη Ναπηηθώλ Λπθείσλ ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ, 

ζπλππνβάιινληαο επηθσρφκέλο αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπο. 

4)όζνη έρνπλ νινθιεξώζεη ηε θνίηεζε θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην ΔΠΑΛ ή πηπρίν ΣΔΔ, ΣΔΛ, Ναπηηθνύ Λπθείνπ, 

θαηαζέηνπλ ζην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο ΔΠΑΛ ηελ Αίηεζε –Γήισζε, πξνζθνκίδνληαο βεβαίσζε 

θνίηεζεο ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ . 

εκεηώλεηαη όηη νη ππνςήθηνη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) ζα 

θαηαζέζνπλ Αίηεζε-Γήισζε ζε εκερήζηο ΔΠΑΛ θαη νη ππνςήθηνη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εζπεξηλώλ 

ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’), ζε εζπερηλό ΔΠΑΛ. Με ηελ Αίηεζε-Γήισζε ν ππνςήθηνο δειώλεη αθελόο ηα νλνκαζηηθά 

ηνπ ζηνηρεία θαη αθεηέξνπ όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.Σ.Δ.Ι., Α..ΠΑΙ.Σ.Δ, Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπ/ζεο, Αλώηεξεο 

ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ, ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ 

Ναπηηθνύ). Η Αίηεζε-Γήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά. Σν έληππν ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο έρεη ήδε αλαξηεζεί 

ζην δηαδίθηπν (ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα www.minedu.gov.gr/exams), από όπνπ κπνξεί λα ηππσζεί είηε από ηνλ 

ελδηαθεξόκελν είηε από ην ΔΠΑΛ θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ο ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηελ 

Αίηεζε-Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ν ίδηνο ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ κέζα 

ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ζην ΔΠΑΛ ζην νπνίν θνηηά ή από ην νπνίν απνθνίηεζε ή ζην πιεζηέζηεξν 

ζηελ θαηνηθία ηνπ ΔΠΑΛ. ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξίδνληαη ειεθηξνληθά θαη εθηππώλνληαη ζε δύν 

αληίγξαθα. Ο ππνςήθηνο ειέγρεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη όηη πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο 

ηνπ, ππνγξάθεη θαη ζηα δύν, παξαιακβάλεη ην έλα, ην νπνίν θαη θπιάζζεη κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Η 

προζεζκία σποβοιής ηες Αίηεζες-Γήιφζες αρτίδεη ζηης 10 Φεβροσαρίοσ θαη ιήγεη ζηης 28 

Φεβροσαρίοσ 2012. Σνλίδεηαη όηη γηα θαλέλα ιόγν δε γίλεηαη δεθηή Αίηεζε-Γήισζε εθπξόζεζκε νύηε δηόξζσζε 

απηήο πνπ ππνβιήζεθε εληόο ηεο πξνζεζκίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη θάζε ππνςήθηνο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ 

ππνβνιή ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο ζα πξέπεη πξώηα λα κειεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηηο ζειίδεο 1 & 2. 

Γηα ηε ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηόζν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο όζν θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θξίλνπκε ζθόπηκν λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ: 

1)Η ππνβνιή ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο είλαη θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’). Η κε ππνβνιή ηεο ζεκαίλεη απνθιεηζκό ηνπ 

ππνςεθίνπ από ηηο εμεηάζεηο. 

2)Όζνλ αθνξά ζηηο Αλώηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ, ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ρνιέο 

Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, επηζεκαίλεηαη όηη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη απιώο ελδεηθηηθά ηεο 

επηζπκίαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα θαη ζρνιέο. Όκσο γηα λα κπνξέζεη 

ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηηο αλσηέξσ ζρνιέο πρέπεη λα 

σποβάιεη οπφζδήποηε θαη αίηεζε απεσζείας ζηο ηραηό, ζηελ Αζησλοκία ή ζηο Δκπορηθό Νασηηθό ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηηο πξνθεξύμεηο πνπ εθδίδνληαη από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία.  

3)Όζνλ αθνξά ζηηο ρνιέο ή ηκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή δύν εηδηθά 

καζήκαηα, απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ππνςήθηνο ζηηο εμεηάζεηο 

εηδηθνύ καζήκαηνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη δειώζεη ην εηδηθό κάζεκα ζηελ Αίηεζε-Γήισζε πνπ ππέβαιε.  

Οη ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ησλ ΣΔΙ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζόηεξα εηδηθά καζήκαηα είλαη: 

-Eθαξκνγώλ Ξέλσλ Γισζζώλ ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Δκπόξην ηνπ Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ, Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

ησλ Σ.Δ.Ι. θαη Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ Ρόδνπ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε 

ζε κία κόλν από ηηο μέλεο γιώζζεο «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΣΑΛΙΚΑ». 

http://www.minedu.gov.gr/exams
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-Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθώλ Σερλώλ, Γξαθηζηηθήο, Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο θαη 

ρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλσλ, Σερλ. Γξαθηθώλ Σερλώλ, πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη ‘Δξγσλ Σέρλεο, Αλαθαίληζεο 

θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ» θαη 

«ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ». 

4)Οη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Α’) θαζώο επίζεο θαη νη απόθνηηνη Β’ θύθινπ 

εζπεξηλώλ ΣΔΔ, ΣΔΛ ή Ναπηηθώλ Λπθείσλ δε ζπκπιεξώλνπλ πνηέ ην ζηνηρείν 14 Β’ (1&2), θαζώο ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα Αλώηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ 

θαη ρνιέο Αζηπθπιάθσλ. 
 

Β. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ-ΓΗΛΩΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄) 
Σν έληππν είλαη πηζηό αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην ζρνιείν 

θαηάζεζεο ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο. Αθνύ ζπκπιεξσζεί ρεηξόγξαθα από ηνλ ππνςήθην, ζα θαηαηεζεί ζην 
Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ ειεθηξνληθά θαη ζα 
εθηππσζνύλ δύν αληίγξαθα. Αθνύ ειεγρζεί όηη ηα ζηνηρεία ηνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί νξζά, ζα ππνγξαθνύλ από 
ηνλ ππνςήθην θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην έλα ζα δνζεί ζηνλ ππνςήθην, ην νπνίν ζα θξαηήζεη ζην 
αξρείν ηνπ κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. 

Μεηά ηελ σπογραθή ηοσ σπουεθίοσ ζηα αληίγραθα ε Αίηεζε-Γήιφζε δελ ηροποποηείηαη ούηε 
δηορζώλεηαη. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11:  πκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.  
                                                       ηελ παξάγξαθν 10 ζπκπιεξώλεηαη Α γηα ΑΓΟΡΙ ή Κ γηα ΚΟΡΙΣΙ. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5,7,8  :                 πκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 :                       πκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο  ηνπ Λπθείνπ Απνθνίηεζεο. 
  ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην Λύθεην απνθνίηεζεο δελ πθίζηαηαη 
  ζπκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο ηνπ Λπθείνπ 
  θαηάζεζεο (κόλν γηα ηνπο απνθνίηνπο).  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 12,13 :                  πκπιεξώλεηαη κε Υ (12 ή 13) αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Λπθείνπ  
  απνθνίηεζεο (κόλν γηα ηνπο απνθνίηνπο).   
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 14:  Οη σπουήθηοη επηιέγοσλ κε Υ : 

Α) ηα εηδηθά καζήκαηα ζηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ 
Β.1 & 2) όηη είλαη  ππνςήθηνη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ή ηηο Αζηπλνκηθέο 

ρνιέο  
Β.3) όηη είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ρνιέο Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ 

Ναπηηθνύ 
Γ) ηελ εηδηθόηεηα ηνπ ηνκέα, ηελ νπνία έρνπλ επηιέμεη (νη ππνςήθηνη 

ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ επηιέγνπλ ηελ εηδηθόηεηα ζηα δύν καζήκαηα 
ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνύλ θαη νη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ, 
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ ηνκέα απνθνίηεζήο ηνπο). 

 


