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Σε συνέχεια της με αριθ. Φ.151/17264/Β6/07-02-2014 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α') ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» εγκυκλίου, αναφορικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
υποψηφίων για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση) επισημαίνονται τα
ακόλουθα:

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 33, του άρθρου 39 του
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α'/17-9-2013) δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα σε όσους
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α'), να είναι υποψήφιοι για το 10%
των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, μόνο για μία (1) φορά και μόνο για το αμέσως
επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν. Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων
εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα (2 γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα, χωρίς να
εξεταστούν ξανά σε κάποιο από τα προηγούμενα, καταθέτοντας μόνο Μηχανογραφικό
Δελτίο.

Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση, αλλά προσέρχονται, στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας (password), στο
ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο sτην κατοικία τους ΕΠΑΛ, υποβάλλοντας
επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε
περίπτωση που υπάγονται σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α') έτους
2013 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2014, οφείλουν να γνωρίζουν ότι συμμετέχουν με τη
βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (2 γενικής παιδείας-2
ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάποιο από τα
προηγούμενα και μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2014, μόνο τα
τμήματα του Τομέα με ον οποίο ήταν υποψήφιοι σττις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ
(Ομάδα Α') έτους 2013.

Όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής
Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, 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
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Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αν
ήταν υποψήφιοι για τις εν λόγω Σχολές κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα
Α'), έτους 2013.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α'), έτους 2013
και υπέβαλαν Αίτηση -Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα
Α'), έτους 2014, αλλά αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ποσοστού 10% για την εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλουν να κάνουν ανάκληση της Αίτησης-Δήλωσης,
προσερχόμενοι στο ΕΠΑΛ υποβολής της, το αργότερο 10 μέρες πριν την έναρξη των
πανελλαδικών εξετάσεων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ήδη αποκτήσει κωδικό ασφαλείας (password), θα
πρέπει να προσέλθει εκ νέου στο Λύκειο σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, προκειμένου
να παραλάβει καινούριο κωδικό ασφαλείας (password) και να δηλώσει αν ανήκει σε κάποια
ειδική περίπτωση, για να μπορέσει να συμμετάσχει ως υποψήφιος για το 10% των θέσεων
εισακτέων.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας / Σχετική εγκύκλιος
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