
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  
Α. ΟΔΗΓΙΕ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ 

ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Μαθητϊν-Αποφοίτων  ςτισ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΩΝ Ημερηςίων ΕΠΑΛ 2022 
Οι υποψιφιοι μακθτζσ και απόφοιτοι  Ημερθςίων ΕΠΑΛ που επικυμοφν ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ για ειςαγωγι ςτθν 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2022-2023, υποβάλλουν τθν παροφςα Αίτηςη-Δήλωςη ςτο Λφκειό τουσ, από τθν 30

η
 

Νοεμβρίου 2021 ωσ και την 10
η
 Δεκεμβρίου 2021.  Η Α-Δ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ι από νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του, εκφράηει τθν αυκεντικι βοφλθςθ του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Η Αίτθςθ–
Διλωςθ είναι κακοριςτικι και δεςμευτικι για όλουσ τουσ υποψιφιουσ, που κα ςυμμετάςχουν ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΠΑΛ 
και θ μθ υποβολι τθσ ςθμαίνει αποκλειςμό του υποψθφίου από τισ εξετάςεισ. 
 

Σο παρόν Τπόδειγμα 1 Αίτηςησ–Δήλωςησ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ μποροφν να υποβάλουν ςε ΗΜΕΡΗΙΟ 
ΕΠΑΛ ι ςτο Λφκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.Λ., όλοι οι μακθτζσ και απόφοιτοι των θμερθςίων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, ι αντίςτοιχα τθσ 
τελευταίασ τάξθσ των Λυκείων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.Λ.. 
Οι μακθτζσ υποβάλλουν Α-Δ ςτο ΕΠΑΛ/ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.Λ. φοίτθςισ τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά  
Οι απόφοιτοι  υποβάλλουν  Α-Δ  ςτο ΕΠΑΛ/ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.Λ. αποφοίτθςισ τουσ θ ςτο κοντινότερο (θμεριςιο) ΕΠΑΛ τθσ περιοχισ 
τουσ, ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο του Απολυτθρίου και/ι του Πτυχίου Ειδικότθτάσ τουσ.  
 
Με την Αίτηςη–Δήλωςη ο υποψήφιοσ δηλϊνει: 
α. τα ονομαςτικά του ςτοιχεία 
β. όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι του ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Ημερθςίων ΕΠΑΛ. 
Επιπλζον Επιςημάνςεισ: 

1. Όςον αφορά ςτισ Ανϊτερεσ τρατιωτικζσ χολζσ Τπαξιωματικϊν των ζνοπλων Δυνάμεων, χολι Αςτυφυλάκων, χολι 
Πυροςβεςτϊν, χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και χολζσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, επιςθμαίνεται ότι τα ςχετικά ςτοιχεία 
που δθλϊνονται ςτθν Αίτθςθ - Διλωςθ είναι απλϊσ ενδεικτικά τθσ επικυμίασ του υποψθφίου για τθν ειςαγωγι του ςτα παραπάνω 
τμιματα και χολζσ. Όμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτισ 
ανωτζρω χολζσ πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και αίτθςθ απευκείασ ςτο τρατό , ςτθν Αςτυνομία, ςτθν Πυροςβεςτικι, ςτο 
Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό κατά το χρονικό διάςτθμα Μαρτίου-Απριλίου 2022  ςφμφωνα με τισ προκθρφξεισ που εκδίδονται 
από τα αρμόδια Τπουργεία. Για τα ΣΕΦΑΑ τα ςχετικά ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ είναι υποχρεωτικά. 
2. Όςον αφορά ςτισ χολζσ ι Σμιματα για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα για να 
ςυμμετάςχει κάποιοσ υποψιφιοσ ςτισ εξετάςεισ ειδικοφ μακιματοσ πρζπει υποχρεωτικά να ζχει δθλϊςει το ειδικό μάκθμα ςτθν 
Αίτθςθ-Διλωςθ που υπζβαλε. Οι χολζσ και τα Σμιματα, με ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα είναι: 
 
α) Ναυτιλιακϊν πουδϊν του ΠΑ.ΠΕΙ. / Σουριςτικϊν πουδϊν του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Σουριςμοφ του Παν/μίου 

Αιγαίου/Σουριςμοφ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου →Αγγλικά.  
β) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν του ΠΑ.ΜΑΚ. /  Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και 

Περιφερειακϊν πουδϊν του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ του Παντείου Πανεπιςτθμίου / 
Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του ΕΚΠΑ /  Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ / Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΠΘ /  Διοίκθςθσ Σουριςμοφ του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκθςθσ 
Σουριςμοφ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν / Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ Ρόδου και Κριτθσ → ςε ζνα από τα εξισ 
ειδικά μακιματα ξζνων γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά» 

γ) Μουςικϊν πουδϊν του ΕΚΠΑ / Μουςικϊν πουδϊν του ΑΠΘ → ςτα δυο ειδικά μακιματα «Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν 
Ακουςτικϊν Ικανοτιτων». 

δ) Μουςικϊν πουδϊν του Ιονίου Πανεπιςτθµίου, Μουςικισ Επιςτιµθσ και Σζχνθσ του Πανεπιςτθµίου Μακεδονίασ,  Μουςικϊν 
πουδϊν του Πανεπιςτθµίου Ιωαννίνων εξετάηονται ςτα μακιματα α)Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία, και β) Μουςικι 
Αντίλθψθ και Γνϊςθ. θμειϊνεται ότι αποκλειςτικά και μόνο για ειςαγωγή ςτα ανωτζρω Σμιματα απαιτείται και θ εξζταςθ 
ςτο μάκθμα «Νζα Ελλθνικά». Λεπτομερείσ διευκρινίςεισ παρζχονται ςτθ με αρικμ. πρωτ.  Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β’/2019) 
Τπουργικι Απόφαςθ. 

ε) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΠΘ και των Πανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ, Πατρϊν, 
Δθμοκρίτειου Θράκθσ και Ιωαννίνων / Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ του ΠΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του 
ΠΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., → ςτα δφο ειδικά μακιματα «Ελεφκερο χζδιο» και «Γραμμικό χζδιο». 

ςτ) υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ του ΠΑ.Δ.Α. εξετάηονται ΜΟΝΟ ςτο  ειδικό μάκθμα «Ελεφκερο χζδιο». 
 
Επιςιμανςθ: Προχπόκεςθ για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ αποτελεί θ επίτευξθ τθσ Ελάχιςτθσ Βάςθσ Ειςαγωγισ 
(ΕΒΕ) του τμιματοσ. Για τα τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα, απαιτείται και θ επίτευξθ ΕΒΕ ειδικοφ 
μακιματοσ, ενϊ, για τα ΣΕΦΑΑ, απαιτείται και θ επίτευξθ ΕΒΕ πρακτικϊν δοκιμαςιϊν (αγωνίςματα). 
  

Β. ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΕΠΑΛ. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  1,2,3,4,5,7,8,10,11,12: υμπλθρϊνονται από τον υποψιφιο.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  6,16 : υμπλθρϊνεται με Χ από τον υποψιφιο. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  9,13,14,15: υμπλθρϊνονται από το Λφκειο. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 17:  Οι υποψιφιοι επιλζγουν με Χ : Α) τα ειδικά μακιματα ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςτοφν 

Β.1) ότι είναι υποψιφιοι για τισ τρατιωτικζσ χολζσ Β.2) ότι είναι υποψιφιοι για τθ χολι Αςτυφυλάκων Β.3) ότι είναι 
υποψιφιοι για τθ χολι Πυροςβεςτϊν Β.4) ότι είναι υποψιφιοι για τθ χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
Β.5) ότι είναι υποψιφιοι για τισ χολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Β6) ότι είναι υποψιφιοι για τα ΣΕΦΑΑ 
 
Γ) Επιλζγεται θ ειδικότθτα και άρα τα 2 μακιματά τθσ. Οι μαθητζσ επιλζγουν υποχρεωτικά τθν ειδικότθτα ςτθν οποία 
ιδθ φοιτοφν. Οι υποψήφιοι απόφοιτοι επιλζγουν  ειδικότθτα του τομζα αποφοίτθςισ τουσ. 


