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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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
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2)οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο
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.
Όσον αφορά τους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με τους εξής τρόπους:
-Με ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας στα Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του.
-Με ανακοινώσεις των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα αναρτηθούν σε πίνακες
ανακοινώσεων των οικείων Διευθύνσεων.
-Με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε ΕΠΑΛ, με ευθύνη του οικείου Δ/ντή, σχετικής
ανακοίνωσης στην οποία θα τονίζεται τόσο η προθεσμία όσο και ότι μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνεται
δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.
Τέλος να ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) ότι:
- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4115 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-1-2013), κατά το σχολικό έτος
2012-2013 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων θα πραγματοποιηθούν
κανονικά και οι (ιδιώτες) επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016
- ότι στο μηχανογραφικό δελτίο δεν θα υπάρχει η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)
- οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κεφάλαιο, αλλά και σε όλη την εγκύκλιο για σχολές και
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση ΠΡΙΝ την υλοποίηση
του σχεδίου για την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη «ΑΘΗΝΑ» και θα ισχύουν αντίστοιχα,
δηλαδή κατάλληλα προσαρμοσμένες στην νέα κατάσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
Η Αίτηση-Δήλωση «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ’ όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄).
Στην Αίτηση-Δήλωση οι υποψήφιοι δηλώνουν:
α)τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που προτίθενται να δηλώσουν στο
μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα.
β)αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές* (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ).
*ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016.
γ)την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι. 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. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τομέας που
δηλώνουν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών ή τμημάτων του μηχανογραφικού δελτίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
ΣΧΟΛΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ορισμένα τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την εισαγωγή
των υποψηφίων σ’ αυτά, ως ακολούθως:
1.ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Τα τμήματα είναι τα εξής:
-Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων
των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία μόνο
από τις ξένες γλώσσες «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».
-Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση ΠΡΙΝ την
υλοποίηση του σχεδίου για την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη « ΑΘΗΝΑ» και θα ισχύουν
αντίστοιχα, δηλαδή κατάλληλα προσαρμοσμένες στην νέα κατάσταση.
2.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού οι
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση απευθείας και στο Στρατό, στην Αστυνομία ή στο
Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια
Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται
από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Για τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση επισημαίνονται τα εξής:
Α. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης καταθέτουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΠΑΛ φοίτησής
τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 5 Μαρτίου.
Β. Οι απόφοιτοι καταθέτουν στο ΕΠΑΛ υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, αίτηση και τα σχετικά
δικαιολογητικά μέχρι 5 Μαρτίου.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτά,
εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ σπάσιμο χεριού ή προσωρινή
αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).
Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά για την προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σας έχουν γνωστοποιηθεί
με την με αριθμ. Φ.251/9954/Β6/23.1.2013(ΑΔΑ: ΒΕΙ69-ΥΡΔ) εγκύκλιό μας. Αναλυτικές πληροφορίες για την
εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τόσο οι Δ/ντές των ΕΠΑΛ όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά
την Αίτηση-Δήλωση μαζί με τις Οδηγίες-Πληροφορίες που αποστέλλονται συνημμένα, προς αποφυγή
λαθών ή εσφαλμένων ερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ ή οι εντεταλμένοι
για την παραλαβή των Αιτήσεων-Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για τη σωστή συμπλήρωση της
Αίτησης-Δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ» που θα
σας αποσταλούν.
Ο υποψήφιος προμηθεύεται είτε από το διαδίκτυο είτε από το ΕΠΑΛ το έντυπο, το μελετά, το συμπληρώνει
και προσέρχεται στο Δ/ντή ή τον εντεταλμένο για την παραλαβή των Αιτήσεων-Δηλώσεων εκπαιδευτικό
(κατά προτίμηση χειριστή του Η/Υ), όπου και το υποβάλλει. Στη συνέχεια ο χειριστής εισάγει τα στοιχεία
του υποψηφίου ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ», όπως τα συμπλήρωσε ο
ενδιαφερόμενος. Κατόπιν, εκτυπώνει δύο (2) αντίγραφα της Αίτησης-Δήλωσης. Ο υποψήφιος ελέγχει με
προσοχή την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το έντυπο που είχε αρχικά
συμπληρώσει και υπογράφει και τα δύο (2) αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από
το Δ/ντή του ΕΠΑΛ. Το ένα αντίγραφο, το κρατά ο υποψήφιος και το άλλο παραμένει στο ΕΠΑΛ. Επίσης
αποστέλλεται με FTP ηλεκτρονικό αρχείο στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα λάβετε από την ανωτέρω Διεύθυνση. Μετά
την υπογραφή του υποψηφίου και του Διευθυντή η Αίτηση-Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά
καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΝΕΣΤΩΡ», σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν.
Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες
όσο και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή
εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΓΕΕΘΑ- Β΄ κλάδος/ΔΕΚΠ/Β4Α1-Στρατόπεδο Παπάγου- Αθήνα Μεσογείων 227-229Αθήνα- Τ.Κ. 15501 (ΦΑΞ: 210 6552171)
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Οργάνωσης και
Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού –Τμήμα 2ο – Γραφείο 5ο -Π. Κανελλοπούλου 4-Τ.Κ. 10177ΑΘΗΝΑ (ΤΗΛ: 210 6977774 ΦΑΞ: 2106980910)
3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Οργάνωσης και
Ανθρωπίνου Δυναμικού/Δ/νση Εκπ/σης Τμήμα 1ο Εκπαιδεύσεων- Π. Κανελλοπούλου 4-Τ.Κ10177-ΑΘΗΝΑ (ΤΗΛ: 210
6977688-ΦΑΞ: 210 7785815)
4.Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου-Δ/νση Εκπ/σης Ναυτικών-Ακτή Βασιλειάδη (ΠΥΛΗ Ε1-Ε2)-Τ.Κ. 18510- Πειραιάς
(ΤΗΛ: 2104191425, 210 4128060 ΦΑΞ: 210 4224000)
Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού
2.Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
3.Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
4.Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5.Δ/νση ΣΕΠΕΔ
6.Δ/νση Ειδικής Αγωγής
7.Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήμα Α’)
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