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1. Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 
2. Δ/ντζσ Δ.Ε. 
3. Δ/ντζσ ΕΡΑΛ (δια των Δ/νςεων Δ.Ε.) 
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ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» 

                 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1o 

                    ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ 
 

Οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) για ειςαγωγι ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υποβάλλουν Αίτθςθ - Διλωςθ από 10 Φεβρουαρίου μζχρι 25 Φεβρουαρίου 
2015. 

 
Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να ςυμμετάςχουν : 

 μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) και κάτοχοι απολυτθρίου 
θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

 κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου θμερθςίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων 

 κάτοχοι απολυτθρίου θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Α & Β), που επιλζγουν 
να είναι υποψιφιοι με τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ. 

Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ εςπερινϊν ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να ςυμμετάςχουν: 

 μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) και κάτοχοι απολυτθρίου 
εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

 κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου εςπερινϊν ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων 

 κάτοχοι απολυτθρίου εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που επιλζγουν να είναι υποψιφιοι με τθν 
ΟΜΑΔΑ Αϋ.  
Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ ανωτζρω αντίςτοιχεσ εξετάςεισ ζχουν και όςοι ζχουν ολοκλθρϊςει 

τθ φοίτθςθ, αλλά δεν ζχουν αποκτιςει απολυτιριο ΕΡΑΛ ι πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικοφ Λυκείου, με τθν 
προχπόκεςθ να ζχουν αποκτιςει το απολυτιριο ι πτυχίο αντίςτοιχα τον Ιοφνιο, όπωσ και οι τελειόφοιτοι 
μακθτζσ. 

 Επιςθμαίνεται ότι δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ζχουν 
μόνο οι ανωτζρω υποψιφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ. 

 
 

http://www.minedu.gov.gr/
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Οι ανωτζρω υποψιφιοι υποβάλλουν Αίτθςθ - Διλωςθ ωσ εξισ:  
 

1) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) ςτο ΕΡΑΛ φοίτθςισ τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά 
2) οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτθρίου ΕΡΑΛ ςτο ΕΡΑΛ αποφοίτθςισ τουσ ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία 
τουσ ΕΡΑΛ, ςυνυποβάλλοντασ ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του απολυτθρίου τουσ 
3)οι κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου Τ.Ε.Ε, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία τουσ 
ΕΡΑΛ, ςυνυποβάλλοντασ ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του πτυχίου τουσ 
4)όςοι ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ και δεν ζχουν απολυτιριο ΕΡΑΛ ι πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικοφ 
Λυκείου, κατακζτουν ςτο πλθςιζςτερο ςτον τόπο κατοικίασ τουσ ΕΡΑΛ τθν Αίτθςθ - Διλωςθ, 
προςκομίηοντασ βεβαίωςθ φοίτθςθσ του οικείου ςχολείου. 

 
Σθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) κα 

κατακζςουν Αίτθςθ - Διλωςθ ςε θμεριςιο ΕΠΑΛ και οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των 
εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ςε εςπερινό ΕΠΑΛ. 
              

Θ Αίτθςθ - Διλωςθ είναι κοινι για όλουσ τουσ ανωτζρω υποψθφίουσ και υποβάλλεται 
θλεκτρονικά. Το ζντυπο τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ ζχει αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο (ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων www.minedu. gov. gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΣΑΕΚ), απ’ όπου 
μπορεί να τυπωκεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από το ΕΡΑΛ και να διανεμθκεί ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ.  

Ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει χειρόγραφα τθν Αίτθςθ - Διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν υποβάλλει 
θλεκτρονικά ο ίδιοσ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία 
ςτο ΕΡΑΛ που φοιτά ι ςτο ΕΡΑΛ που αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του ΕΡΑΛ, αν 
πρόκειται για απόφοιτο.  
 

Οι ανωτζρω υποψιφιοι καλοφνται να δθλϊςουν υποψθφιότθτα για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) με υποβολι Αίτθςθσ - Διλωςθσ. Θ προκεςμία υποβολισ είναι αποκλειςτικι. 
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτθτο να ενθμερωκοφν όλοι υπεφκυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ϊςτε 
να διαςφαλίηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίςθσ μεταχείριςθσ των ενδιαφερομζνων.  
 

Πςον αφορά τουσ μακθτζσ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςι τουσ ςτθν τάξθ από κακθγθτι 
που κα ορίςει ο Δ/ντισ ΕΡΑΛ και ο κάκε μακθτισ να υπογράψει ςε κατάςταςθ με τθν οποία κα 
βεβαιϊνεται ότι ενθμερϊκθκε για τθν Αίτθςθ - Διλωςθ που τον αφορά και για το περιεχόμενο τθσ 
ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και ότι του χορθγικθκε υπόδειγμα τθσ 
σχετικής Αίτησης - Δήλωσης. Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτϊν κατά τθν θμζρα αυτι, ενθμερϊνονται 
ενυπογράφωσ τθν επομζνθ. Εκτόσ τθσ ανωτζρω διεξοδικισ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να γίνει υπενκφμιςθ 
τουλάχιςτον άλλεσ δφο φορζσ ςτθν κάκε τάξθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι ςτθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ 
και κατά τισ δφο τελευταίεσ μζρεσ τθσ προκεςμίασ. 
 

Πςον αφορά τουσ αποφοίτουσ θ ενθμζρωςθ κα γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: 
-Με ανακοινϊςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και Ιρθςκευμάτων ςτα Μ.Μ.Ε και ςτθν ιςτοςελίδα του. 
-Με ανακοινϊςεισ των Διευκυντϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κα αναρτθκοφν ςε πίνακεσ 
ανακοινϊςεων των οικείων Διευκφνςεων. 
-Με τθν ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κάκε ΕΡΑΛ, με ευκφνθ του οικείου Δ/ντι, ςχετικισ 
ανακοίνωςθσ ςτθν οποία κα τονίηεται τόςο θ προκεςμία, όςο και ότι μετά τθν παρζλευςι τθσ δεν κα 
γίνεται δεκτι καμία εκπρόκεςμθ αίτθςθ. 
 
Σζλοσ να ενθμερϊνονται όλοι οι υποψιφιοι (μακθτζσ και απόφοιτοι) ότι: 

- Στο μθχανογραφικό δελτίο δεν κα υπάρχει θ Στρατιωτικι Σχολι Ιπταμζνων αδιοναυτίλων (ΣΙ) 
(Σχετ. εγκφκλιοσ Φ.251/183146/Α5/13-11-2014 ΑΔΑ: 7Ι1Δ9-ΡΤΥ) 

- Σφμφωνα με το άρκρο 53 του Ν.4278/2014(ΦΕΚ 157 τ.Αϋ) κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2014-2015 
οι εξετάςεισ ειςαγωγισ ιδιωτϊν ςτθ Σχολι Αςτυφυλάκων κα πραγματοποιθκοφν κανονικά και οι 
επιτυχόντεσ κα εγγραφοφν ςτισ οικείεσ ςχολζσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. (Σχετ. 
εγκφκλιοσ Φ.251/150575/Β6/22-9-2014 ΑΔΑ: 6ΘΘ89-43Η) 
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- Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33, του άρκρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Αϋ) 
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.7 του άρκρου 58 του Ν.4310/2014(ΦΕΚ 258 τ. Αϋ) «Ειδικά για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 δίνεται κατϋ εξαίρεςθ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 10% των κζςεων 
ειςακτζων και ςε όςουσ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων Λυκείων 
το ζτοσ 2013. Οι κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο 10% του αρικμοφ ειςακτζων κατανζμονται ςτουσ 
υποψθφίουσ του ζτουσ 2013 ςε ποςοςτό 40% και ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2014 σε ποςοςτό 
60%».  
Κατά τθ ςυμμετοχι τουσ για το 10% των κζςεων ειςακτζων, οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν με τθ 
βακμολογία που πζτυχαν ςτθν τελευταία εξζταςι τουσ  ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα 
θμερθςίων ΕΡΑΛ(Ομάδα Α) (2 γενικισ παιδείασ-2 ειδικότθτασ) και τα ειδικά μακιματα, χωρίσ να 
εξεταςτοφν ξανά ςε κάποιο από τα προθγοφμενα, κατακζτοντασ Μθχανογραφικό Δελτίο ςτισ 
προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ.(Σχετ. εγκφκλιοσ Φ.251/209035/Α5/22-12-2014 ΑΔΑ:7P749-ΨΒΤ) 
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, οι απόφοιτοι των ΕΡΑΛ που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
θμερθςίων ΕΡΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Αϋ ζτουσ 2013 ι/και 2014 και επικυμοφν να ςυμμετζχουν για το 10% 
των κζςεων ειςακτζων διατθρϊντασ τθ βακμολογία τουσ, ΔΕΝ υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά 
ΜΟΝΟ Μθχανογραφικό Δελτίο. 

ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ειςακτζων που επικυμοφν να 
ειςαχκοφν ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, ςτισ Σχολζσ Αςτυφυλάκων ι ςτισ Σχολζσ Ακαδθμιϊν 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει να υποβάλουν εκτόσ από το Μθχανογραφικό Δελτίο και αίτθςθ 
απευκείασ ςτο Στρατό ςτθν Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό (βλ. παρ. 2, Κεφάλαιο 3 τθσ 
παροφςθσ). 

 
 
 
                                                                                   ΚΕΦΑΛΑΚΟ 2o  

                                                                          ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΑΚΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ 
 

Θ Αίτθςθ - Διλωςθ «ΑΙΤΘΣΘ - ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ 
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΛ» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ’ όλουσ όςουσ επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ). 

 
Στθν Αίτθςθ - Διλωςθ οι υποψιφιοι δθλϊνουν: 
 
α) τα ειδικά μακιματα ςτα οποία κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι που προτίκενται να δθλϊςουν ςτο 
μθχανογραφικό τουσ δελτίο ςχολζσ ι τμιματα για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικά μακιματα 
 
β) αν είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ Σχολζσ (υποψιφιοι θμερθςίων ΕΡΑΛ) ι Σχολζσ Αςτυφυλάκων 
(υποψιφιοι θμερθςίων ΕΡΑΛ) ι Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (υποψιφιοι θμεριςιων και 
εςπερινϊν ΕΡΑΛ) 
 

γ) τθν ειδικότθτα του τομζα με τθν οποία κα είναι υποψιφιοι. Οι υποψιφιοι των θμερθςίων ΕΡΑΛ 
επιλζγουν τθν ειδικότθτα ςτα δφο μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν και οι υποψιφιοι των εςπερινϊν 
ΕΡΑΛ, τθν ειδικότθτα του τομζα αποφοίτθςισ τουσ. Οι υποψιφιοι πρζπει να γνωρίηουν ότι ο τομζασ που 
δθλϊνουν αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςχολϊν ι τμθμάτων του μθχανογραφικοφ δελτίου. 
 
                                                                                   ΚΕΦΑΛΑΚΟ 3o 
                          ΧΟΛΕ  Θ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΚΔΚΚΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ Θ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΚΚΕ ΕΞΕΣΑΕΚ 
 
  Οριςμζνα τμιματα ι ςχολζσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ απαιτοφν περαιτζρω κριτιρια για τθν 
ειςαγωγι των υποψθφίων ς’ αυτά, ωσ ακολοφκωσ: 
 
1. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ 
Για τισ ςχολζσ ι τμιματα/ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ που απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά 
μακιματα, οι υποψιφιοι των θμεριςιων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) πρζπει να εξεταςτοφν και ς’ 
αυτά.  
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Για τα τμιματα: 
-Διοίκθςθσ Επιχειριςεων-Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ των ΤΕΙ: 
Ακινασ, Θεςςαλονίκθσ, Ρειραιά, Κριτθσ, Ιονίων Νιςων, Δυτικισ Μακεδονίασ, Θεςςαλίασ, Θπείρου, 
-Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικισ Εκπ/ςθσ  όδου (ΑΣΤΕ) 
- Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικισ Εκπ/ςθσ  Αγίου Νικολάου Κριτθσ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ),  
απαιτείται εξζταςθ ςε μία μόνο από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι. 
 
Για τα τμιματα: 
-Γραφιςτικισ - ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Γραφιςτικισ, Γραφιςτικισ - ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Τεχνολογίασ   
Γραφικϊν Τεχνϊν, Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων, Συντιρθςθσ 
Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ,  
-Τεχνολόγων Ρεριβάλλοντοσ ΤΕ (Ηάκυνκοσ) - ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Συντιρθςθσ Ρολιτιςμικισ  
Κλθρονομιάσ ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων,  
απαιτείται εξζταςθ και ςτα δφο ειδικά μακιματα Ελεφκερο Σχζδιο και Γραμμικό Σχζδιο. 
 
 
 
2. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ Αςτυνομίασ  και τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν επιπλζον αίτθςθ απευκείασ και ςτο Στρατό, ςτθν 
Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό, ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που 
εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικοφν ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. Οι παραπάνω 
προκθρφξεισ διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αςτυνομικά Τμιματα  και τισ κατά τόπουσ 
Λιμενικζσ Αρχζσ, αντίςτοιχα. 

 
                                                                                 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 4ο 

ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΙΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΚΑ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΕ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Θ ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΔΤΚΟΛΚΕ 
 
 Για τουσ υποψθφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι 
ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ επιςθμαίνονται τα 
εξισ: 
 
Α. Οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ κατακζτουν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο ΕΡΑΛ φοίτθςισ 
τουσ, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ, δθλαδι μζχρι 25 Φεβρουαρίου. 
 
Β. Οι απόφοιτοι κατακζτουν ςτο ΕΡΑΛ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ, αίτθςθ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά μζχρι 25 Φεβρουαρίου. 
 
 Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία δεν κα γίνονται 
δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ λόγουσ (π.χ. ςπάςιμο χεριοφ ι προςωρινι 
αναπθρία των άνω άκρων, από γεγονόσ που μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ). 
 Επιςθμαίνουμε ότι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ των μακθτϊν και αποφοίτων με 
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά 
ι γραπτά κατά περίπτωςθ κα δοκοφν με νεότερθ εγκφκλιό μασ. 
 ΗΜΕΚΩΗ: Παρακαλοφνται οι Δ/ντεσ ι οι εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των Αιτιςεων-
Δθλϊςεων να επιλζγουν ςτο πρόγραμμα «myschool» οπωςδιποτε το «ΝΑΚ» ςτο πεδίο «Εξετάηονται 
προφορικά ςε πανελλαδικό επίπεδο» για όςουσ υποψιφιουσ προςκομίηουν τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά για να εξεταςτοφν προφορικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
                                                

           ΚΕΦΑΛΑΚΟ 5o 
ΟΔΗΓΚΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΚΕΤΙΤΝΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΛ ΓΚΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΙΕΗ ΣΩΝ ΑΚΣΗΕΩΝ ΚΑΚ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 
 Τόςο οι Δ/ντζσ των ΕΡΑΛ, όςο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να διαβάςουν 
προςεκτικά τθν Αίτθςθ - Διλωςθ μαηί με τισ Οδθγίεσ - Ρλθροφορίεσ που αποςτζλλονται ςυνθμμζνα, προσ 
αποφυγι λακϊν ι εςφαλμζνων ερμθνειϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Οι Διευκυντζσ των ΕΡΑΛ ι οι 
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εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των Αιτιςεων - Δθλϊςεων εκπαιδευτικοί, μεριμνοφν για τθ ςωςτι 
ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. 
Θ Αίτθςθ - Διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ «myschool» 
που κα ςασ αποςταλοφν. 

Ο υποψιφιοσ προμθκεφεται είτε από το διαδίκτυο, είτε από το ΕΡΑΛ το ζντυπο, το μελετά, το 
ςυμπλθρϊνει και προςζρχεται ςτο Δ/ντι ι τον εντεταλμζνο για τθν παραλαβι των Αιτιςεων - Δθλϊςεων 
εκπαιδευτικό (κατά προτίμθςθ χειριςτι του Θ/Υ), όπου και το υποβάλλει. Στθ ςυνζχεια ο χειριςτισ ειςάγει 
τα ςτοιχεία του υποψθφίου ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ «myschool», όπωσ τα 
ςυμπλιρωςε ο ενδιαφερόμενοσ. Κατόπιν, εκτυπϊνει δφο αντίγραφα τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ. Ο υποψιφιοσ 
ελζγχει με προςοχι τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά ςυμφωνοφν απόλυτα με το ζντυπο που είχε 
αρχικά ςυμπλθρϊςει. Υπογράφει και τα δφο αντίγραφα, τα οποία εν ςυνεχεία, υπογράφονται και 
ςφραγίηονται και από το Δ/ντι του ΕΡΑΛ. Το ζνα αντίγραφο, το κρατά ο υποψιφιοσ μζχρι το τζλοσ των 
εξετάςεων και το άλλο παραμζνει ςτο ΕΡΑΛ.  

Μετά τθν υπογραφι του υποψθφίου και του Διευκυντι, θ Αίτθςθ - Διλωςθ δεν αλλάηει και ζχει 
ιδθ οριςτικά καταχωριςτεί θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα «myschool», ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα ςασ 
αποςταλοφν. 

Για τθ ςωςτι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τόςο των εκπαιδευτικϊν που παρζχουν ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ, όςο και των ενδιαφερομζνων κρίνουμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε ότι οι διατάξεισ που 
αναφζρονται ςτθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι αυςτθροφ δικαίου και απαιτοφν ςυνεπι 
και αυςτθρι εφαρμογι, γιατί ΜΟΝΟ ζτςι διαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα και το αδιάβλθτο του 
ςυςτιματοσ επιλογισ.  
 
                                               Ο ΓΕΝΚΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
             
         
                                                                                                                                 ΑΙΑΝΑΚΟ ΚΤΡΚΑΖΗ 
                                                                                                      
 
 
 
 

 
Κοινοποίθςθ: 

1. Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ ΓΕΕΘΑ-Β’ κλάδοσ/Β2-Στρατόπεδο Ραπάγου, Μεςογείων 227-229 Ακινα Τ.Κ. 15501 
2. Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ-Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Κλάδοσ Οργάνωςθσ και Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, Δ/νςθ Αςτυνομικοφ Ρροςωπικοφ–Τμιμα Βϋ, Γραφείο 5, Ρ. Κανελλοποφλου 4-Ακινα Τ.Κ. 10177 
3. Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ-Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Κλάδοσ Οργάνωςθσ και Ανκρωπίνου 

Δυναμικοφ/Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Τμιμα 1
ο
 Εκπαιδεφςεων- Ρ. Κανελλοποφλου 4-Ακινα Τ.Κ.10177 

4. Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου-Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Ναυτικϊν – Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλθ Ε1,Ε2)-Τ.Κ. 18510 Ρειραιάσ 
 
 
 
Εςωτερικι διανομι: 

1. Γραφείο Υπουργοφ  
2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
3. Γεν. Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογ/ςμου &Θλ/κισ Διακυβζρνθςθσ  
4. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
5. Τμιμα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 
6. Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
7. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 
8. Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων - Τμιμα Α’ 
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