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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 15/1/13 

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση 
από 18 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου 2013. 

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μπορούν 
να συμμετάσχουν :  

• μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και 
κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ 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 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. 

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 ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) στο ΕΠΑΛ 
φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά 

2) οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής 
τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας 
επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους 

3) οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων 
στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας επικυρωμένο 
αντίγραφο του πτυχίου τους 

4) όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση και δεν έχουν απολυτήριο 
ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου, καταθέτουν στο 
πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ την Αίτηση –Δήλωση, 
προσκομίζοντας βεβαίωση φοίτησης του οικείου σχολείου 

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 των εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) 
σε εσπερινό ΕΠΑΛ. 

Η Αίτηση-Δήλωση είναι κοινή για όλους τους ανωτέρω υποψηφίους και 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης –Δήλωσης έχει αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), απ’ όπου μπορεί να τυπωθεί 
είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το ΕΠΑΛ και να διανεμηθεί στους 
ενδιαφερόμενους. Ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση-
Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ίδιος ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο 
ΕΠΑΛ που φοιτά ή στο ΕΠΑΛ που αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην 
κατοικία του ΕΠΑΛ, αν πρόκειται για απόφοιτο. 

Οι ανωτέρω υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα για συμμετοχή 
στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) με υποβολή Αίτησης–
Δήλωσης. 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. 

Όσον αφορά τους μαθητές πρέπει να γίνει διεξοδική ενημέρωσή τους στην 
τάξη από καθηγητή που θα ορίσει ο Δ/ντής ΕΠΑΛ και ο κάθε μαθητής να 
υπογράψει σε κατάσταση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για 
την Αίτηση–Δήλωση που τον αφορά και για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας 
του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και ότι του χορηγήθηκε υπόδειγμα της 



σχετικής Αίτησης-Δήλωσης. Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά την ημέρα 
αυτή, ενημερώνονται ενυπογράφως την επομένη. Εκτός της ανωτέρω 
διεξοδικής ενημέρωσης θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση τουλάχιστον άλλες δύο 
φορές στην κάθε τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή στην έναρξη της 
προθεσμίας και κατά τις δύο τελευταίες μέρες της προθεσμίας. 

 


