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Ενεργώντας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ανωτέρω σχετικό, ενημερώνουμε τους 
υποψηφίους ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄). 
Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν: 

 Μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) 

 Κάτοχοι Απολυτηρίου Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) 

 Κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Ημερησίων Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. και Ναυτικών Λυκείων 

 Κάτοχοι Απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄) και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
(Α&Β), που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ομάδα Α΄. 

 
Διευκρινίζουμε, ότι η Αίτηση-Δήλωση των υποψηφίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε 
ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και σε εσπερινό 
ΕΠΑ.Λ. για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
Αναλυτικότερα η διαδικασία έχει ως εξής: 

1) Ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης. Το 

έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης μπορείτε να το εκτυπώσετε από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 
www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο Εξετάσεις. Εναλλακτικά μπορείτε να το 
προμηθευτείτε από το Σχολείο. 

2) Ο υποψήφιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του προσέρχεται μέσα 
στην προβλεπόμενη προθεσμία στο ΕΠΑ.Λ., έχοντας μαζί του την παραπάνω 

συμπληρωμένη Αίτηση-Δήλωση. Επιπλέον της Αίτησης-Δήλωσης απαιτούνται κατά 
περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) 
δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. 

 Για τους αποφοίτους-κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., απαιτείται 
επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους. 

 Για τους κατόχους πτυχίου Β΄ Κύκλου  Τ.Ε.Ε., ΤΕ.Λ. και Ναυτικών Λυκείων 
απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους. 

 Για όσους έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση και δεν έχουν απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. 
ή πτυχίο Τ.Ε.Ε., ΤΕ.Λ., Ναυτικού Λυκείου απαιτείται βεβαίωση φοίτησης 
του οικείου σχολείου. 

 

http://www.minedu.gov.gr/


3) Πραγματοποιείται στο Σχολείο η ηλεκτρονική καταχώριση της Αίτησης-Δήλωσης 
και εκτυπώνονται δύο (2) αντίγραφα. 

4) Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι 
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του. Στη συνέχεια υπογράφει και στα δύο αντίγραφα 
και παραλαμβάνει το ένα (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την Διεύθυνση του 
ΕΠΑ.Λ.), το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. 

 
Τονίζουμε ότ ι ως προθεσμία  για την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης ορίζεται  
το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 
Μαρτίου του 2013 .  

Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 

Αποστολάκη Αικατερίνη 
Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ 17.02 

 


