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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

A̟ό φέτος oι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ιθυµούν συµµετοχή στις ̟ανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 
(ΟΜΑ∆Α Α’) για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκ̟αίδευση υ̟οβάλλουν Αίτηση-∆ήλωση.   

Στις ̟ανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) µ̟ορούν να συµµετάσχουν :    

• µαθητές της τελευταίας τάξης των ηµερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) και κάτοχοι 
α̟ολυτηρίου ηµερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) 

• κάτοχοι ̟τυχίου Β’ κύκλου ηµερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων 

• κάτοχοι α̟ολυτηρίου ηµερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β’) και εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (Α & Β), 
̟ου ε̟ιλέγουν να είναι υ̟οψήφιοι µε την ΟΜΑ∆Α Α’ 

Στις ̟ανελλαδικές εξετάσεις εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) µ̟ορούν να συµµετάσχουν : 

• µαθητές της τελευταίας τάξης των εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) και κάτοχοι    
α̟ολυτηρίου  εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) 

• κάτοχοι ̟τυχίου Β’ κύκλου εσ̟ερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων 

• κάτοχοι α̟ολυτηρίου εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β’) ̟ου ε̟ιλέγουν να είναι 
υ̟οψήφιοι µε την ΟΜΑ∆Α Α’ 

∆υνατότητα συµµετοχής στις ανωτέρω αντίστοιχες εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν 
ολοκληρώσει τη φοίτηση, αλλά δεν έχουν α̟οκτήσει α̟ολυτήριο ΕΠΑΛ ή ̟τυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, 
Ναυτικού Λυκείου, µε την ̟ροϋ̟όθεση για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθµια εκ̟αίδευση, να έχουν α̟οκτήσει το α̟ολυτήριο ή ̟τυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, 
ό̟ως και οι τελειόφοιτοι µαθητές. 
Οι ανωτέρω υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν Αίτηση-∆ήλωση ως εξής :  
1)οι µαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (Οµάδα Α’) στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς 
δικαιολογητικά 
2)οι α̟όφοιτοι-κάτοχοι α̟ολυτηρίου ΕΠΑΛ στο ΕΠΑΛ α̟οφοίτησής τους ή στο ̟λησιέστερο 
στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυ̟οβάλλοντας ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του α̟ολυτηρίου 
τους 
3)οι κάτοχοι ̟τυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων στο ̟λησιέστερο στην 
κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυ̟οβάλλοντας ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του ̟τυχίου τους 
 
Σηµειώνεται ότι οι υ̟οψήφιοι για τις ̟ανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’) 
θα καταθέσουν Αίτηση-∆ήλωση σε ηµερήσιο ΕΠΑΛ και οι υ̟οψήφιοι για τις ̟ανελλαδικές 
εξετάσεις εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’), σε εσ̟ερινό ΕΠΑΛ. Με την Αίτηση-∆ήλωση ο 
υ̟οψήφιος δηλώνει αφενός τα ονοµαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία 
̟ου αφορούν στη συµµετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκ̟αίδευση 
(Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκ̟/σης, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 
Υ̟αξιωµατικών, Σχολές Αστυφυλάκων και τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµ̟ορικού Ναυτικού). 
Η Αίτηση-∆ήλωση υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυ̟ο της Αίτησης-∆ήλωσης έχει ήδη 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/exams), α̟ό ό̟ου 
µ̟ορεί να τυ̟ωθεί είτε α̟ό τον ενδιαφερόµενο είτε α̟ό το ΕΠΑΛ και να διανεµηθεί στους 
ενδιαφεροµένους. Ο υ̟οψήφιος συµ̟ληρώνει την Αίτηση-∆ήλωση και στη συνέχεια την 
υ̟οβάλλει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκ̟ρόσω̟ός του µέσα στην ̟ροβλε̟όµενη 
ηµεροµηνία στο ΕΠΑΛ στο ο̟οίο φοιτά ή α̟ό το ο̟οίο α̟οφοίτησε ή στο ̟λησιέστερο στην 
κατοικία του ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και 
εκτυ̟ώνονται σε δύο αντίγραφα. Ο υ̟οψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι 
̟ράγµατι αντα̟οκρίνονται στις ε̟ιθυµίες του, υ̟ογράφει και στα δύο ̟αραλαµβάνει το ένα, 
το ο̟οίο και φυλάσσει µέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής της Αίτησης-

∆ήλωσης αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου  και λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2011. Τονίζεται ότι 
για κανένα λόγο δε γίνεται δεκτή Αίτηση-∆ήλωση εκ̟ρόθεσµη ούτε διόρθωση αυτής ̟ου 
υ̟οβλήθηκε εντός της ̟ροθεσµίας. Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε υ̟οψήφιος ̟ριν ̟ροχωρήσει στην 
υ̟οβολή της Αίτησης-∆ήλωσης θα ̟ρέ̟ει ̟ρώτα να µελετήσει τις  ̟ληροφορίες και οδηγίες 
στις σελίδες 1&2. 
1)Η υ̟οβολή της Αίτησης-∆ήλωσης είναι καθοριστική και δεσµευτική για όλους τους 
υ̟οψηφίους ̟ου θα συµµετάσχουν στις ̟ανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α’).  Η µη 
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υ̟οβολή της σηµαίνει α̟οκλεισµό του υ̟οψηφίου α̟ό τις διαδικασίες των εξετάσεων και της 
εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκ̟αίδευση. 
2)’Οσον αφορά στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υ̟αξιωµατικών, Σχολές Αστυφυλάκων 
και Σχολές Ακαδηµιών Εµ̟ορικού Ναυτικού, ε̟ισηµαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της 
αίτησης είναι α̟λώς ενδεικτικά της ε̟ιθυµίας του υ̟οψηφίου για την εισαγωγή του στα 
̟αρα̟άνω  τµήµατα και σχολές. ‘Οµως για να µ̟ορέσει τελικά να συµµετάσχει ο υ̟οψήφιος 
στις διαδικασίες ε̟ιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει 
ο̟ωσδή̟οτε και αίτηση α̟ευθείας στο Στρατό, στην Αστυνοµία ή στο Εµ̟ορικό Ναυτικό σε 
χρονικό διάστηµα ̟ου ορίζεται στις ̟ροκηρύξεις ̟ου θα εκδώσουν τα αρµόδια Υ̟ουργεία.  
3)’Οσον αφορά στις Σχολές ή τµήµατα, για την εισαγωγή στα ο̟οία α̟αιτείται εξέταση σε ένα 
ή δύο ειδικά µαθήµατα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά ̟αρακάτω. Για να συµµετάσχει 
κά̟οιος υ̟οψήφιος στις εξετάσεις ειδικού µαθήµατος ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να έχει δηλώσει το 
ειδικό µάθηµα στην Αίτηση-∆ήλωση ̟ου υ̟έβαλε. Οι σχολές και τα τµήµατα των ΤΕΙ, για τα 
ο̟οία α̟αιτείται εξέταση σε ένα ή ̟ερισσότερα ειδικά µαθήµατα είναι : 
-Eφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµ̟όριο του Τ.Ε.Ι. Η̟είρου, Τουριστικών 
Ε̟ιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και Τουριστικών Ε̟αγγελµάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, 
για τα ο̟οία α̟αιτείται εξέταση σε µία µόνο α̟ό τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», 
«ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ». 
-Φωτογραφίας και Ο̟τικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και ‘Εργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Α̟οκατάστασης Κτιρίων, για τα ο̟οία 
α̟αιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ». 
4)Οι µαθητές και οι α̟όφοιτοι των εσ̟ερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Α’) καθώς ε̟ίσης και οι 
α̟όφοιτοι Β’ κύκλου εσ̟ερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ναυτικών Λυκείων δε συµ̟ληρώνουν ̟οτέ το 
στοιχείο 14 Β’ (1&2), καθώς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν µ̟ορούν να είναι 
υ̟οψήφιοι για Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υ̟αξιωµατικών και Σχολές Αστυφυλάκων. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-∆ΗΛΩΣΗΣ 

Το έντυ̟ο είναι ̟ιστό αντίγραφο της Αίτησης-∆ήλωσης ̟ου υ̟οβάλλεται  ηλεκτρονικά στο 
σχολείο κατάθεσης της Αίτησης-∆ήλωσης. Αφού συµ̟ληρωθεί χειρόγραφα α̟ό τον 
υ̟οψήφιο, θα κατατεθεί στο ∆ιευθυντή του Σχολείου. Στη συνέχεια θα καταχωρισθούν τα 
στοιχεία του υ̟οψηφίου ηλεκτρονικά και θα εκτυ̟ωθούν δύο αντίγραφα. Αφού ελεγχθεί ότι 
τα στοιχεία του έχουν καταχωρισθεί ορθά, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον υ̟οψήφιο και το 
∆ιευθυντή του σχολείου και το ένα θα δοθεί στον υ̟οψήφιο, το ο̟οίο θα κρατήσει στο αρχείο 
του µέχρι το τέλος των εξετάσεων. Μετά την υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου στα αντίγραφα η 
Αίτηση-∆ήλωση δεν τρο̟ο̟οιείται ούτε διορθώνεται. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10: Συµ̟ληρώνονται τα στοιχεία του υ̟οψηφίου. 
                                                  Στην ̟αράγραφο 10 συµ̟ληρώνεται Α για  
                                                  ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5,7,8  : Συµ̟ληρώνονται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 : Συµ̟ληρώνεται ο κωδικός  του Λυκείου  α̟οφοίτησης .  
                                   Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου το Λύκειο α̟οφοίτησης δεν υφίσταται, 
                                   συµ̟ληρώνεται ο κωδικός του Λυκείου κατάθεσης (µόνο για 
                                   τους α̟οφοίτους).  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 12,13 : Συµ̟ληρώνεται µε Χ (12 ή 13) ανάλογα µε το είδος του Λυκείου 
                                         α̟οφοίτησης (µόνο για τους α̟οφοίτους).   
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14: οι υ̟οψήφιοι ε̟ιλέγουν µε Χ : 
Α) τα ειδικά µαθήµατα στα ο̟οία ε̟ιθυµούν να εξεταστούν 
Β.1 & 2) ότι είναι  υ̟οψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή τις Αστυνοµικές Σχολές  
Β.3) ότι είναι υ̟οψήφιοι για τις Σχολές Ακαδηµιών Εµ̟ορικού Ναυτικού 
Γ) την ειδικότητα του τοµέα, την ο̟οία έχουν ε̟ιλέξει (οι υ̟οψήφιοι των ηµερησίων ΕΠΑΛ 
ε̟ιλέγουν την ειδικότητα στα δύο µαθήµατα της ο̟οίας θα εξεταστούν και οι υ̟οψήφιοι των 
εσ̟ερινών ΕΠΑΛ, την ειδικότητα του τοµέα α̟οφοίτησής τους). 


