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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3/ ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (σελίδες 1 & 2)
Οι %αθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ (Ο%άδα Β΄) που θα συ%%ετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ-Β΄ %ε το ΠΑΛAΙΟ σύστη%α υποβάλλουν σχετική Αίτηση –
ήλωση στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους. Το ίδιο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 υποβάλλεται και από %αθητές Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΕΠΑΛ-Β΄ τελειόφοιτους-απορριφθέντες %ε επαρκή φοίτηση για συ%%ετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
Η%ερησίων ΕΠΑΛ-Β΄%ε το ΠΑΛAΙΟ σύστη%α.
Με την Αίτηση – ήλωση ο %αθητής δηλώνει αφενός τα ονο%αστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα
στοιχεία που αφορούν στη συ%%ετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθ%ια Εκπαίδευση. Η
Αίτηση – ήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης – ήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο
διαδίκτυο (στην επίση%η ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr στο σύνδεσ%ο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ),από όπου %πορεί να
τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερό%ενο είτε από το Λύκειο και να διανε%ηθεί στους ενδιαφερο%ένους. Ο
%αθητής επιλέγει και συ%πληρώνει την ανάλογη Αίτηση – ήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή
νό!ι!α εξουσιοδοτη!ένος εκπρόσωπός του %έσα στην προβλεπό%ενη προθεσ%ία στο Λύκειο που φοιτά.
Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο %αθητής
ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγ%ατι ανταποκρίνονται στις επιθυ%ίες του, υπογράφει
και στα δύο και παραλα%βάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει %έχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσ!ία
υποβολής της Αίτησης – ήλωσης αρχίζει την Πέ!πτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την ευτέρα 29
Φεβρουαρίου του 2016. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσ!η Αίτηση - ήλωση ούτε
εκπρόθεσ!η διόρθωση αυτής. Επιση%αίνεται ότι κάθε %αθητής πριν προχωρήσει στην υποβολή της
Αίτησης– ήλωσης θα πρέπει πρώτα να %ελετήσει τις παρακάτω πληροφορίες και οδηγίες στις σελίδες 1 & 2.
1) Οι %αθητές ΕΠΑΛ (Ο%άδα Β΄) %ε την Αίτηση – ήλωση υποχρεωτικά επιλέγουν να εξεταστούν
πανελλαδικά σε ένα %άθη%α γενικής παιδείας %εταξύ των %αθη%άτων που αναφέρονται στα στοιχεία 15Α ή
ο
15Β της Αίτησης – ήλωσης. Αν ό%ως επιθυ%ούν να είναι υποψήφιοι για το 5 επιστη%ονικό πεδίο, τότε
επιλέγουν υποχρεωτικά δύο %αθή%ατα και συγκεκρι%ένα το %άθη%α «Μαθη%ατικά & Στοιχεία Στατιστικής»
από το 15Α και το %άθη%α «Αρχές Οικονο%ικής Θεωρίας» από το 15Β (%αθή%ατα αυξη%ένης βαρύτητας για
ο
το 5 πεδίο). Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσουν οι %αθητές το %άθη%α «Αρχές Οικονο%ικής
Θεωρίας» είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως %άθη%α επιλογής.
2) Εφόσον οι %αθητές δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση των %αθη%άτων των στοιχείων 15Α και
15Β, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθ%ό %ηδέν (0). Η επιλογή και δήλωση του
%αθή%ατος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και καθοριστική για τα πεδία που θα %πορέσει να επιλέξει ο
υποψήφιος στο %ηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει %ε %εγάλη προσοχή.
3) Η υποβολή της Αίτησης – ήλωσης είναι καθοριστική και δεσ%ευτική για όλους τους %αθητές που θα
συ%%ετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η %η υποβολή της ση%αίνει αποκλεισ%ό του υποψηφίου από τις
διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθ%ια Εκπαίδευση.
4) Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνο%ικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδη%ίας του Ε%πορικού
Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επιση%αίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της Αίτησης – ήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά
της επιθυ%ίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τ%ή%ατα και σχολές. Ό%ως για να %πορέσει
τελικά να συ%%ετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές πρέπει να
υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνο%ία ή στο Ε%πορικό Ναυτικό σε
χρονικό διάστη%α που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρ%όδια Υπουργεία. Ανάλογα, ο
υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονο%ικής εξέτασης και
πρακτικής δοκι%ασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2016).
5) Όσον αφορά τις Σχολές ή τ%ή%ατα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά
%αθή%ατα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Για να συ%%ετάσχει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις
ειδικού %αθή%ατος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό %άθη%α στην Αίτηση – ήλωση που
υπέβαλε. Οι Σχολές και τα Τ%ή%ατα των Παν/%ίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή
περισσότερα ειδικά %αθή%ατα είναι:
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική
κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ιακόσ%ησης και Σχεδιασ%ού
Αντικει%ένων, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) - εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισ%ικής
Κληρονο%ιάς ΤΕ, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά %αθή%ατα,
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ».
- Μουσικής Επιστή%ης & Τέχνης, Μουσικών Σπουδών, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά %αθή%ατα
«ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚ Ν ΑΚΟΥΣΤΙΚ Ν ΙΚΑΝΟΤΗΤ Ν».
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερ%ανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τα οποία εξετάζεται το ειδικό
%άθη%α της αντίστοιχης %ε την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.
- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/%ίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό %άθη%α «ΑΓΓΛΙΚΑ».
- Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερ%ηνείας του Ιονίου Παν/%ίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις
τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».
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η%οσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,
ιεθνών
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενη%έρωσης, Επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισ%ού,
ιοίκησης Επιχειρήσεων- εισαγωγική κατεύθυνση
ιοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα
οποία εξετάζεται %ία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».
- Πλαστικών Τεχνών και Επιστη%ών της Τέχνης του Παν/%ίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό
%άθη%α «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ».
Για να %πορέσει τελικά να συ%%ετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω
τ%ή%ατα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά %αθή%ατα (βαθ%ολογική βάση
του 10 %ε άριστα το 20).
6) Οι υποψήφιοι για τα Προγρά%%ατα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη%ιών πρέπει να είναι
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγρα%%α Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί !όνο
άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγρά%%ατα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη%ιών %πορείτε
να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210 6204714 – 2108070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310397732 – 2310
301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 2653041281, 2653042160 (Ι ΑΝΝΙΝΑ), 2810232193 – 2810239123
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
7) Συ!πληρω!ατικές πληροφορίες – ικαιολογητικά. Το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3–ΕΠΑΛ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ – ΗΛ ΣΗ
ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Β΄ υποβάλλεται υποχρεωτικά από τους %αθητές της ΄ ΕΠΑΛ που έχουν
επιλέξει την ΟΜΑ Α Β΄ των %αθη%άτων και θα συ%%ετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις !ε το ΠΑΛAΙΟ
σύστη!α. Οι ως άνω υποψήφιοι, αφού συ%πληρώσουν τα ονο%αστικά τους στοιχεία (παράγραφοι 1-11)
δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύ%φωνα %ε τις παρούσες οδηγίες και υποβάλουν ΜΟΝΟ την
Αίτηση – ήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. Οι %αθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών
ΕΠΑΛ %πορούν να συ%%ετάσχουν στη διαδικασία επιλογής εφόσον:
ι) έχουν ΠΛΗΡΗ ΦΟΙΤΗΣΗ και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού ΕΠΑΛ ή
ιι) εγγράφηκαν ή %ετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ ως εργαζό%ενοι από
βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν %ετά την αποφοίτησή τους από την
προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός
τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επι%έλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή
ου
ιιι) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ είτε %ετά την συ%πλήρωση του 25
έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτη%ένων ατό%ων, σε πρόγρα%%α απεξάρτησης που λειτουργεί κατά
τις προ%εση%βρινές ώρες της η%έρας.
Οι %αθητές εσπερινών ΕΠΑΛ (Ο%άδα Β΄) δεν συ!πληρώνουν ποτέ το στοιχείο 15 , καθώς σύ%φωνα %ε
την ισχύουσα νο%οθεσία δεν %πορούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές / Αστυνο%ικές Σχολές.
Το ίδιο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 υποβάλλεται και από %αθητές Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ-Β΄ τελειόφοιτους-απορριφθέντες
%ε επαρκή φοίτηση για συ%%ετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις Η%ερησίων ΕΠΑΛ-Β΄%ε το ΠΑΛΙΟ σύστη%α.

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΗΛ ΣΗΣ
Το έντυπο που έχεις στα χέρια σου είναι αντίγραφο της Αίτησης – ήλωσης που θα υποβάλεις ηλεκτρονικά
στο σχολείο σου. Αφού το συ%πληρώσεις χειρόγραφα, θα το καταθέσεις στο ιευθυντή του Σχολείου σου.
Στη συνέχεια θα καταχωρισθούν τα στοιχεία σου ηλεκτρονικά και θα εκτυπωθούν δύο αντίγραφα. Αφού
ελέγξεις ότι τα στοιχεία σου έχουν καταχωρισθεί ορθά, θα υπογράψεις αυτά τα αντίγραφα και θα κρατήσεις
ένα στο αρχείο σου %έχρι το τέλος των εξετάσεων. Μετά την υπογραφή σου στα αντίγραφα, η Αίτηση –
ήλωση δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,6,10,11 : Συ%πλήρωσε %ε κεφαλαία ευανάγνωστα γρά%%ατα τα ατο%ικά σου στοιχεία.
Στην παράγραφο 10 συ%πλήρωσε Α για ΑΓΟΡΙ ή Κ για ΚΟΡΙΤΣΙ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5, 7, 8
: Συ%πληρώνονται αυτό%ατα από το σύστη%α τα τρία στοιχεία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 να επιλέξεις !ε Χ:
Α) το %άθη%α γενικής παιδείας (επιλογής), στο οποίο θα εξεταστείς πανελλαδικά (ανωτέρω πληροφορίες 1).
Β) το %άθη%α Αρχές Οικονο%ικής Θεωρίας (επιλογής), στο οποίο τυχόν θα εξεταστείς πανελλαδικά.
Γ) τα ειδικά %αθή%ατα, στα οποία τυχόν επιθυ%είς να εξεταστείς.
) ότι επιθυ%είς να είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές / Αστυνο%ικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το
δικαίω%α οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ-Β΄.
Ε) ότι επιθυ%είς να είσαι υποψήφιος για τις Σχολές Ακαδη%ίας του Ε%πορικού Ναυτικού.
ΣΤ) ότι επιθυ%είς να είσαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ.
Ζ) συ%πλήρωσε %ε κεφαλαία γρά%%ατα την ειδικότητα, στα 2 %αθή%ατα της οποίας θα εξεταστείς
πανελλαδικά ως υποψήφιος της Β΄ο%άδας της τελευταίας τάξης (Η%ερήσιου ή) Εσπερινού ΕΠΑΛ-Β΄.

