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 ΠΡΟ:  1. Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 
               2. Δ/ντζσ Δ.Ε. 
               3. Δ/ντζσ ΕΠΑΛ (δια των Δ/νςεων   Δ.Ε)                       

            4. ΚΕΤΠ (δια των Δ/νςεων Δ.Ε.) 
 
 

  
ΘΕΜΑ: «υμπλθρωματικι εγκφκλιοσ αναφορικά με τθν πρόςβαςθ υποψθφίων 
ΕΠΑΛ(ομάδα Α) ςτθν Σριτοβάκμια Εκπ/ςθ με ποςοςτό 10%» 
 
          ε ςυνζχεια τθσ με αρικ. Φ.151/17264/Β6/07-02-2014 «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ 
ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» εγκυκλίου μασ, αναφορικά με τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
υποψθφίων για το 10% των κζςεων ειςακτζων (χωρίσ νζα εξζταςθ) επιςθμαίνονται τα 
ακόλουκα: 

Όπωσ είναι ιδθ γνωςτό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33, του 
άρκρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Αϋ/17-9-2013) δίνεται για πρϊτθ φορά το 
δικαίωμα ςε όςουσ ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΠΑΛ (Ομάδα Αϋ), να είναι 
υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ νζα εξζταςθ, μόνο για μία (1) φορά 
και μόνο για το αμζςωσ επόμενο ζτοσ από αυτό που εξετάςτθκαν. Κατά τθ ςυμμετοχι τουσ 
για το 10% των κζςεων ειςακτζων, οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν με τθ βακμολογία που 
πζτυχαν ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα (2 γενικισ παιδείασ-2 ειδικότθτασ) και 
τα ειδικά μακιματα, χωρίσ να εξεταςτοφν ξανά ςε κάποιο από τα προθγοφμενα, 
κατακζτοντασ μόνο Μθχανογραφικό Δελτίο. 

Οι εν λόγω υποψιφιοι δεν υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά προςζρχονται, ςτισ 
προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ για τθν απόκτθςθ του κωδικοφ αςφαλείασ (password), ςτο 
ΕΠΑΛ αποφοίτθςισ τουσ ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία τουσ ΕΠΑΛ, υποβάλλοντασ 
επικυρωμζνο αντίγραφο του απολυτθρίου τουσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςε 
περίπτωςθ που υπάγονται ςε κάποια από τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ.  
  Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ΕΠΑΛ (Ομάδα Αϋ) 
ζτουσ 2013 και επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ειςακτζων για τισ 
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ζτουσ 2014, οφείλουν να γνωρίηουν ότι ςυμμετζχουν με τθ 
βακμολογία που πζτυχαν ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα (2 γενικισ παιδείασ-2 
ειδικότθτασ) και τα ειδικά μακιματα, χωρίσ να εξεταςτοφν ξανά ςε κάποιο από τα 
προθγοφμενα και μποροφν να δθλϊςουν ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο ζτουσ 2014, μόνο τα 
τμιματα του Σομζα με τον οποίο ιταν υποψιφιοι ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΠΑΛ 
(Ομάδα Α΄) ζτουσ 2013. 

Όςοι εκ των ανωτζρω υποψθφίων επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τισ 
τρατιωτικζσ χολζσ Τπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, τθ χολι Αςτυφυλάκων τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και τισ χολζσ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, πρζπει να 
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υποβάλουν επιπλζον αίτθςθ απευκείασ και ςτο τρατό, ςτθν Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό 
Ναυτικό, ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που εκδίδονται από τα 
αρμόδια Τπουργεία και να κρικοφν ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, ανεξάρτθτα από 
το αν ιταν υποψιφιοι για τισ εν λόγω χολζσ κατά τισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ΕΠΑΛ 
(Ομάδα Αϋ), ζτουσ 2013. 

Οι υποψιφιοι που ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ΕΠΑΛ (Ομάδα Αϋ), 
ζτουσ 2013 και υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 
ΕΠΑΛ (Ομάδα Αϋ), ζτουσ 2014, αλλά αποφαςίηουν να κάνουν χριςθ του ποςοςτοφ 10% για 
τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ οφείλουν να κάνουν ανάκλθςθ τθσ 
Αίτθςθσ-Διλωςθσ, προςερχόμενοι ςτο ΕΠΑΛ υποβολισ τθσ, το αργότερο 10 μζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ιδθ αποκτιςει 
κωδικό αςφαλείασ (password), κα πρζπει να προςζλκει εκ νζου ςτο Λφκειο ςε θμερομθνίεσ 
που κα ανακοινωκοφν, προκειμζνου να παραλάβει καινοφριο κωδικό αςφαλείασ 
(password) και να δθλϊςει αν ανικει ςε κάποια ειδικι περίπτωςθ, για να μπορζςει να 
ςυμμετάςχει ωσ υποψιφιοσ για το 10% των κζςεων ειςακτζων. 
      Σζλοσ, παρακαλοφνται οι κκ.  Διευκυντζσ Δ.Ε να μεριμνιςουν:  
α) Για τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ  ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων τθσ Δ/νςθσ για 
τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερόμενου. 
β) Για τθν άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτα Λφκεια και ΚΕΤΠ ευκφνθσ τουσ. 

 
 

 
 
 
                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
 
     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
                                
 
 
Εςωτερικι Διανομι:  
1. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 
2. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων  
Σμιμα Αϋ 
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