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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (σελίδες 1 & 2)
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ( ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ )για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μπορούν να συμμετάσχουν:
κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ ( Ομάδα Α΄)
κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων
κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και εσπερινών ΕΠΑΛ (Α & Β), που
επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α΄.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μπορούν να συμμετάσχουν:
μαθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και κάτοχοι απολυτηρίου
εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων
κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την
ΟΜΑΔΑ Α΄.
Δυνατότητα συμμετοχής στις ανωτέρω αντίστοιχες εξετάσεις έχουν και όσοι α) έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, αλλά δεν έχουν
αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το απολυτήριο ή πτυχίο
αντίστοιχα τον Ιούνιο όπως και οι τελειόφοιτοι μαθητές, β) όσοι έχουν απορριφθεί τα προηγούμενα έτη λόγω ανεπαρκούς
φοίτησης, με την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα το Φεβρουάριο.Επισημαίνεται ότι δυνατότητα
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν μόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση ως εξής:
1) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά
2)οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας
ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου( ΕΠΑΛ Ομάδα Α΄) ή του πτυχίου τους (Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικά Λύκεια).
3) όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση και δεν έχουν απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου,
καταθέτουν στο πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ την Αίτηση - Δήλωση, προσκομίζοντας βεβαίωση φοίτησης του
οικείου σχολείου.
Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. παρελθόντων ετών οι οποίοι το σχολικό έτος 2015-2016 φοιτούν στη Δ΄ εσπερινού
ΕΠΑ.Λ.(του ν. 3475/2006) για την κτήση πτυχίου ειδικότητας, δεν μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.)
συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Oι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 θα εισαχθούν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015(παλαιό σύστημα) το οποίο δίνει το δικαίωμα
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. ( ν. 3748/2009) ΜΟΝΟ στους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Η παραπάνω κατηγορία
υποψηφίων έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει θέση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΜΟΝΟ δια μέσου συμμετοχής στις
εξετάσεις του Γενικού Λυκείου
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Α΄
έτους 2014 ή/και 2015 και επιθυμούν να συμμετέχουν για το 10% των θέσεων εισακτέων διατηρώντας τη βαθμολογία τους, ΔΕΝ
υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά ΜΟΝΟ Μηχανογραφικό Δελτίο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων που επιθυμούν να εισαχθούν στις Στρατιωτικές
Σχολές, στις Σχολές Αστυφυλάκων ή στις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν εκτός από το Μηχανογραφικό
Δελτίο και αίτηση απευθείας στο Στρατό στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) θα καταθέσουν Αίτηση-Δήλωση σε
ημερήσιο ΕΠΑΛ και οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), σε εσπερινό ΕΠΑΛ. Με την ΑίτησηΔήλωση ο υποψήφιος δηλώνει αφενός τα ονομαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή
του στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού). Η Αίτηση-Δήλωση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα
www.minedu.gov.gr , στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ενδιαφερόμενο, είτε από το ΕΠΑΛ και να
διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος συμπληρώνει την Αίτηση-Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, στο ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτά ή από το οποίο αποφοίτησε ή
στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται δύο (2)
αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα
δύο, παραλαμβάνει το ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης αρχίζει
τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου του 2016. Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για το λόγο
αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό
επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πριν προχωρήσει στην υποβολή της
Αίτησης-Δήλωσης θα πρέπει πρώτα να μελετήσει τις πληροφορίες και οδηγίες στις σελίδες 1 & 2.
Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες, όσο και των ενδιαφερομένων
κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1) Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’). Η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις.
2) Όσον αφορά στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,
επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της αίτησης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή του στα
παραπάνω τμήματα και σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή

στις ανωτέρω σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό
σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία.
3) Όσον αφορά στις σχολές ή τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, αυτά
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις ειδικού μαθήματος πρέπει υποχρεωτικά να
έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλε.
Για σχολές ή τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι των
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Για τα τμήματα:
-Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των ΤΕΙ: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά,
Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
-Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπ/σης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
- Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπ/σης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ),
απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Για τα τμήματα:
-Γραφιστικής - εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής - εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
-Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.
4) Οι μαθητές και οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄), καθώς επίσης και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ ή
Ναυτικών Λυκείων δεν συμπληρώνουν ποτέ το στοιχείο 14 Β’ (1,2), καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να είναι
υποψήφιοι για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και στις Σχολές Αστυνομίας.
Υπενθυμίζεται ότι:
Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄ ή Β΄) πάρει µέρος, στις πανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α
Α΄ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) µετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξεταστεί σε µαθήµατα
διαφορετικής ειδικότητας, τοµέα και κύκλου ανεξάρτητα από την επιλογή του κατά το έτος αποφοίτησής του.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ηµερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ηµερησίων ΤΕΛ και ηµερησίων
Ναυτικών Λυκείων.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
Το έντυπο είναι αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσης που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σχολείο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης.
Αφού συμπληρωθεί χειρόγραφα από τον υποψήφιο, θα κατατεθεί στο Διευθυντή του Σχολείου. Στη συνέχεια θα καταχωριστούν τα
στοιχεία του υποψηφίου ηλεκτρονικά και θα εκτυπωθούν δύο (2) αντίγραφα. Αφού ελεγχθεί ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωριστεί
ορθά, θα υπογραφούν από τον υποψήφιο και το Διευθυντή του σχολείου και το ένα θα δοθεί στον υποψήφιο, το οποίο θα κρατήσει στο
αρχείο του μέχρι το τέλος των εξετάσεων.
Μετά την υπογραφή του υποψηφίου στα αντίγραφα η Αίτηση-Δήλωση δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5,7,8 :
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 :

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 12,13 :

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου.
Στην παράγραφο 10 συμπληρώνεται Α για ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ.
Συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός του Λυκείου Αποφοίτησης.
Στις περιπτώσεις που το Λύκειο αποφοίτησης δεν υφίσταται το πεδίο συμπληρώνεται με (9999999).
Συμπληρώνεται με Χ (12 ή 13) ανάλογα με το είδος του Λυκείου αποφοίτησης
(μόνο για τους αποφοίτους).
Οι υποψήφιοι επιλέγουν με Χ :
Α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν
Β.1) ότι είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές
Β.2) ότι είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Αστυνομίας
Β.3)ότι είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
Γ) την ειδικότητα του τομέα, την οποία έχουν επιλέξει ( οι υποψήφιοι των ημερησίων
ΕΠΑΛ επιλέγουν την ειδικότητα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν και
οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, την ειδικότητα του τομέα αποφοίτησής τους).

