
Συνοπτικές Οδηγίες για την Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 

 

 

Σας επισυνάπτουμε έντυπα Αιτήσεων - Δηλώσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 και τις οδηγίες 

συμπλήρωσης όπως εστάλησαν από το υπουργείο.  Σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής: 

α) η Αίτηση - Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα μόνον από τους μαθητές /τριες της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ και 

σε επόμενο στάδιο από τους αποφοίτους. Η τρέχουσα προθεσμία αφορά μόνο τους μαθητές και όχι τους 

απόφοιτους. Από τα επισυναπτόμενα έντυπα το Υπόδειγμα 1 αφορά τους μαθητές Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Οι 

μαθητές μας στο θέμα του email που στέλνουν προς το σχολείο μας θα γράφουν οπωσδήποτε Ονοματεπώνυμο 

και Ειδικότητα για την διευκόλυνση ελέγχου των αιτήσεων.  

Email σχολείου : mail@1epal-dafnis.att.sch.gr 

β) Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το 

συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει (WORD) . Τέλος το 

αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail) στο mail του σχολείου εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας.  

γ) Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ 

που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 

ζητώντας την ακύρωση της προηγούμενης, και επομένως θα ισχύει πλέον η νέα Α-Δ. δ) H προθεσμία υποβολής είναι 

από 23/11/2020 έως και 30/11/2020 (αυστηρή προθεσμία) 

ε)  Οι μαθητές/τριες των Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ, Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης στην Αίτηση-Δήλωση 

δηλώνουν υποχρεωτικά την ειδικότητα που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. στ) διαβάστε στις οδηγίες για το 

ποιες είναι  σχολές που απαιτείται να δηλώσετε ειδικά μαθήματα (εκτός από τα τέσσερα βασικά) 

ζ) Ιδιαίτερη προσοχή στο να μην παραλείψετε την αντίστοιχη επιλογή αν επιθυμείτε την εισαγωγή σε  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ,ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και ΤΕΦΑΑ (υποχρεωτική δήλωση επιθυμίας)  

η)  Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου 

στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με 

νεότερη εγκύκλιο από την υπηρεσία μας, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα 

εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά. 


