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Θέμα: Ηλεκηπονική Τποβολή Μησανογπαθικού Γεληίος (Μ.Γ.) ΓΔΛ και ΔΠΑΛ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

Α1. Γηαδηθαζία ππνβνιήο Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ (Μ.Γ.). 
 
Οη ππνςήθηνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ Μ.Γ. ζα απεπζπλζνύλ ζην Λύθεηό ηνπο από ηην Σεηάπηη 18 Ιοςνίος 

θαη κεηά γηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password). ηε ζπλέρεηα θαη μεηά ηιρ 24 Ιοςνίος ζα 
κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://exams.it.minedu.gov.gr θαη λα ππνβάιινπλ ην Μ.Γ. ζε 
ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία: αξρηθά θάλνληαο θάπνηεο πξνζσξηλέο πξνηηκήζεηο (Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε) θαη ηειηθά ηελ 
νξηζηηθή ππνβνιή (Οξηζηηθνπνίεζε) κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζκώλ ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ αληίζηνηρα. Μέζα ζηελ 
πξνζεζκία, εθόζνλ θάπνηνο ππνςήθηνο κεηαληώζεη θαη ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη ην Μ.Γ., απεπζύλεηαη ζην Λύθεηό ηνπ, 
αθπξώλεηαη ην ήδε νξηζηηθνπνηεκέλν Μ.Γ. θαη ππνβάιιεη εθ λένπ Μ.Γ. (βι. παξ. Γ2). 

 
Α2. Πξνζεζκία ππνβνιήο  Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ. 
 
Από ηην Σπίηη 24-6-2014 ωρ και ηη Γεςηέπα 14-7-2014, νη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://exams.it.minedu.gov.gr θαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ην Μεραλνγξαθηθό Γειηίν (Μ.Γ.). 
Τπελζπκίδεηαη όηη ε πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή θαη κεηά ηελ παξέιεπζή ηεο θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ζα κπνξεί λα 
νξηζηηθνπνηήζεη ην Μ.Γ. Από ηηο 24-6-2014 νη ππνςήθηνη ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ κόλν πξόρεηξν Μ.Γ. (Πξνζσξηλή 
Απνζήθεπζε) θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζκώλ ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ αληίζηνηρα, ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ 
ηειηθή Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ Μ.Γ. 
 

Α3. ηάδηα ππνβνιήο Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ. 
 
Με ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password) θαη ηνλ 8ςήθην θσδηθό εμεηάζεσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα 
επηζθέπηνληαη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://exams.it.minedu.gov.gr. Δθεί κπνξνύλ λα βξνπλ ηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ, 
βάζεηο παιηόηεξσλ εηώλ, ζπρλέο εξσηήζεηο, ην έληππν Μ.Γ. κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαη θπζηθά ην ειεθηξνληθό Μ.Γ. Με ηελ 
είζνδν ζην ειεθηξνληθό Μ.Γ., βιέπνπλ πξνζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηκήκαηα, ηαμηλνκεκέλα 
αλά πεδίν (γηα ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄) ή αλά ηνκέα (γηα ηνπο ππνςεθίνπο ΔΠΑΛ-Α΄). Αθνύ θάλνπλ κηα 
πξώηε επηινγή κε θάπνηεο πξνηηκήζεηο, αξρηθά πξέπεη λα επηιέμνπλ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε. Απηή ηε δηαδηθαζία ηεο 
Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο κπνξνύλ λα ηελ θάλνπλ όζεο θνξέο ζέινπλ, κέρξη λα ληώζνπλ έηνηκνη. ηελ ηειηθή ηνπο 
επίζθεςε, ζα πεξάζνπλ πάιη όια ηα πξώηα βήκαηα, αλ ζέινπλ ζα αιιάμνπλ πάιη θάπνηεο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ζα 
θηάζνπλ ζην ηειηθό βήκα ηεο Οξηζηηθνπνίεζεο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζκώλ. Μεηά ηελ Οξηζηηθνπνίεζε, πνπ 
πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηελ πξνζεζκία, νη ππνςήθηνη δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ην Μ.Γ. (πιελ εμαίξεζεο παξ. Γ2) Με 
ηελ Οξηζηηθνπνίεζε, ην Μ.Γ. απνθηά πιένλ αξηζκό πξσηνθόιινπ (πάλσ δεμηά ζηε ζειίδα) θαη πξέπεη απηό ην 
νξηζηηθνπνηεκέλν Μ.Γ. λα ην εθηππώζνπλ ή/θαη λα ην απνζεθεύζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. ε όιεο ηηο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίεο, ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή κε έλα θηιηθό ζην ρξήζηε πεξηβάιινλ, δίλεη ζπλέρεηα νδεγίεο γηα ηα βήκαηα ηνπ 
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ππνςεθίνπ. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ππνβνιή ηνπ Μ.Γ., νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Λπθείσλ ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο 
ππνςεθίνπο θαη ζα δηαηίζεηαη θάπνηνο ππνινγηζηήο ηνπ ζρνιείνπ, αλ απηό δεηεζεί. 
 

Α4. Οδεγίεο γηα ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ 
 

Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, νη θαζεγεηέο θαη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΚΔΤΠ), πνπ 
είλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ ελεκέξσζή θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο ζηνπο ππνςεθίνπο, ζα βξίζθνληαη θνληά ζηνπο 
καζεηέο θαη ππνςεθίνπο θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνύ  δειηίνπ.  

Καηά πξώηνλ, νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 7ςήθην θσδηθό ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ηνλ 
θσδηθό αζθαιείαο ηνπ 2013, απνθηνύλ πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ 
ζην ζύλδεζκν http://exams.it.minedu.gov.gr/School. Με ηνλ θσδηθό απηό ν Γηεπζπληήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο από 
απηόλ ρεηξηζηήο, ζα ειέγρνπλ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, ζύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. 

ηε ζπλέρεηα, θάζε ππνςήθηνο (ν ίδηνο ή θάπνηνο εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνλ ίδην) ζα πξνζέξρεηαη ζην Λύθεηό 
ηνπ, ζα ηαπηνπνηείηαη ζε απηό θαη θαηόπηλ ζα δεκηνπξγεί, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, ηνλ πξνζσπηθό ηνπ 
θσδηθό αζθαιείαο (password) (βι. ΚΔΦ. Β θαη Γ). Αλ αλήθεη ζε θάπνηα εηδηθή θαηεγνξία (βι. παξ. Γ1), πξνζθνκίδεη θαη 
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα έιεγρν κε κηα ζρεηηθή αίηεζε. Σν ΤΠΑΗΘ έρεη δεκηνπξγήζεη αξρείν (βάζε δεδνκέλσλ 
ππνςεθίσλ έηνπο 2014) ζύκθσλα κε ηηο Αηηήζεηο- Γειώζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Αλ πξόθεηηαη γηα ππνςεθίνπο 
(εκεξήζησλ ΓΔΛ ή εκεξήζησλ ΔΠΑΛ εηώλ 2012 ή 2013) γηα ην πνζνζηό 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, απηνί νη 
ππνςήθηνη κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password) 
ζε νπνηνδήπνηε εκεξήζην ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ θαη θαηά πξνηίκεζε ζην εκεξήζην ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηελ 
θαηνηθία ηνπο ή ζην Λύθεην απνθνίηεζήο ηνπο. Γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ππελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118 Α΄), νη ππνςήθηνη ηνπ 2012 δηεθδηθνύλ ην 40% ησλ ζέζεσλ θαη νη 
ππνςήθηνη ηνπ 2013 δηεθδηθνύλ ην 60% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. 

Ο ππνςήθηνο ζα κπνξεί πιένλ, κε ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password) κέζσ δηαδηθηύνπ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  http://exams.it.minedu.gov.gr λα επεμεξγαζηεί θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ην κεραλνγξαθηθό ηνπ 
δειηίν, ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία. ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζα παξέρνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο αλαιπηηθέο 
νδεγίεο ρξήζεο θαη ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ, ρξήζηκνη ζύλδεζκνη, ζηαηηζηηθά, βάζεηο εηζαθηέσλ θαη ζπρλέο 
εξσηήζεηο. 

Οη ππνςήθηνη ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ νξηζηηθά ην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν από νπνηνλδήπνηε Ζ/Τ πνπ 
έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ππνρξεσηηθά ηε κεζνιάβεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα όζνπο ππνςεθίνπο πνπ, 
γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν επηιέμνπλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν ζην Λύθεηό ηνπο, ζα πξέπεη λα 
ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ Ζ/Τ ηνπ Λπθείνπ, ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη νπνηαδήπνηε 
βνήζεηα ή ζπκβνπιή δεηήζνπλ από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο.  

Οη Γ/ληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ώζηε : 
α) όινη νη ππνςήθηνη λα πξνζέιζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password)  
β) λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο (ειάρηζηνπο) ππνςεθίνπο πνπ ηπρόλ αλήθνπλ ζε κία εηδηθή θαηεγνξία (βι. παξ. Γ1), θαηόπηλ 
ειέγρνπ ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζύκθσλα κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ  
γ) λα παξαθνινπζνύλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη / νξηζηηθνπνηήζεη ην 

Μεραλνγξαθηθό ηνπο Γειηίν, γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ.  
Δμππαθνύεηαη όηη ε όιε δηαδηθαζία αθνξά όινπο ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (νκάδεο Α΄ θαη Β΄), θαη 

όινπο ηνπο ππνςεθίνπο (είηε γηα ην 90% είηε γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ). 

  Για ηη διεςκόλςνζη ηων Λςκείων ζα απνζηαιεί ζρεηηθή εγθύθιηνο από ηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο 
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠΑΗΘ πνπ αθνξά ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθνύ Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Β : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΛ ΚΑΙ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄). 
 
Β1. Γηθαηνύρνη ππνβνιήο Μ.Γ. ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ 
 
 Γηθαίσκα λα ππνβάινπλ θέηνο κεραλνγξαθηθό δειηίν ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ έρνπλ νη :            
α) Τπνςήθηνη πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε θαη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2014.  
β) Τπνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β΄ πνπ απέθηεζαλ Βεβαίσζε Πξόζβαζεο εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ Β΄ θαηά ηα έηε 2012 ή 
2013, νη νπνίνη δηεθδηθνύλ ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ρσξίο λέα εμέηαζε. 
 Ζ δεκηνπξγία ηνπ θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από όινπο ηνπο αλσηέξσ ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή 
κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ, ζα γίλεηαη ζηα Λύθεηα σο εμήο : 
Όζνη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απόθνηηνη) ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 
2014 ησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ-Β΄, ζα απεπζπλζνύλ ζην αληίζηνηρν ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ. 
Όζνη απόθνηηνη- θάηνρνη βεβαίσζεο πξόζβαζεο 2012 ή 2013 από εκεξήζην ΓΔΛ ή εκεξήζην ΔΠΑΛ (νκάδα Β΄) ζα 
ππνβάινπλ κεραλνγξαθηθό δειηίν γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα απεπζπλζνύλ ζε 
νπνηνδήπνηε εκεξήζην ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, θαηά πξνηίκεζε ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ή εθείλν ηεο απνθνίηεζήο 
ηνπο. 

Σέινο, όζνη απόθνηηνη κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ δήισζαλ ππνςεθηόηεηα γηα ην 90% ησλ 
ζέζεσλ (κε λέα εμέηαζε), δελ αλαθάιεζαλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε πξηλ ηηο εμεηάζεηο θαη  ηειηθά δελ πξνζήιζαλ ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ ζε θαλέλα κάζεκα, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζκώλ ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ 
πξνζέξρνληαη ζην Λύθεηό ηνπο, γηα λα ηνπο επηζηξαθεί ε Βεβαίσζε Πξόζβαζεο, ώζηε λα ππαρζνύλ ηειηθά ζην 
πνζνζηό ηνπ 10% ησλ ζέζεσλ, ρσξίο λέα εμέηαζε. 
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Β2. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θσδηθό αζθαιείαο 
 
         Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ γηα ην 90% γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), ζα 
επηδεηθλύνπλ ζην Λύθεηό ηνπο ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ ή ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. ε πεξίπησζε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ από ηνλ ππνςήθην εθπξνζώπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λύθεην ε πξσηόηππε εμνπζηνδόηεζε, 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή. 
          Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ γηα ην 10% γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), ζα 
επηδεηθλύνπλ ζην Λύθεην ηελ πξσηόηππε Βεβαίσζε Πξόζβαζεο θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. ε πεξίπησζε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ από ηνλ ππνςήθην εθπξνζώπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λύθεην ε πξσηόηππε εμνπζηνδόηεζε, 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή. 
          Δμππαθνύεηαη, όηη πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη ε απόθηεζε-θαηνρή ηίηινπ 
απόιπζεο θαη Βεβαίσζεο Πξόζβαζεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄. 
 
          Έλαο επηπιένλ έιεγρνο από ηνπο Γ/ληέο ησλ Δζπεξηλώλ ΓΔΛ ζα γίλεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο εζπεξηλώλ ΓΔΛ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ ν ππνςήθηνο απηόο πξνζέξρεηαη ζην εζπεξηλό ΓΔΛ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθό 
θσδηθό αζθαιείαο (password), ζα δεηείηαη από ηνλ ππνςήθην βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ από ηελ νπνία λα  
πξνθύπηεη όηη θνίηεζε θαη ηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ζην Δζπεξηλό Λύθεην (απαηηείηαη πιήξεο θνίηεζε γηα όζνπο έιαβαλ 
απνιπηήξην από ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 θαη εθεμήο), εθηόο αλ ππάγεηαη ζε εμαηξέζεηο, νπόηε αληί ηεο βεβαίσζεο 
θνίηεζεο ππνβάιιεη θαηά πεξίπησζε: 
η. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή 
ηη. Απόθαζε πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε άλσ ηνπ 67% 
αλαπεξία ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ ή 
ηηη. Βεβαίσζε νηθείνπ Λπθείνπ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ελεγξάθε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ 
κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ή 

ηv. Βεβαίσζε νηθείνπ θνξέα όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ 
αθνινπζνύζε πξόγξακκα απεμάξηεζεο ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε ηηο πξνκεζεκβξηλέο ώξεο ηεο εκέξαο.  
Αλ δελ πξνζθνκίδεη θάηη από ηα αλσηέξσ, δελ ζα ηνπ απνδίδεηαη πξνζσπηθόο θσδηθόο αζθαιείαο (password). 
  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄) 

 
Γ1.  Απόθηεζε θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από ηνπο ππνςεθίνπο ΔΠΑΛ (νκάδα Α΄). 
 
 Γηθαίσκα λα ππνβάινπλ θέηνο κεραλνγξαθηθό δειηίν έρνπλ νη :            
α)Τπνςήθηνη ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε θαη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ 
ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) ηνπ 2014.  
β) Τπνςήθηνη πνπ έιαβαλ κέξνο θαη ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ εκεξεζίσλ 

ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) θαηά ηα έηε 2012 ή 2013, νη νπνίνη δηεθδηθνύλ ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ρσξίο λέα εμέηαζε. 

ΗΜΔΙΩΗ: Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) ησλ 

εηώλ 2012 ή 2013 θαη επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ γηα ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 
έηνπο 2014, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ όηη ζπκκεηέρνπλ κε ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπο εμέηαζε 
ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα (2 γεληθήο παηδείαο-2 εηδηθόηεηαο) θαη ηα εηδηθά καζήκαηα, ρσξίο λα 
εμεηαζηνύλ μαλά ζε θάπνην από ηα πξνεγνύκελα θαη κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζην Μεραλνγξαθηθό Γειηίν έηνπο 2014, 
κόλν ηα ηκήκαηα ηνπ Σνκέα κε ηνλ νπνίν ήηαλ ππνςήθηνη θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπο εμέηαζε (Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 
εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) ησλ εηώλ 2012 ή 2013). 
 
 Ζ δεκηνπξγία ηνπ θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από όινπο ηνπο αλσηέξσ ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή 
κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ, ζα γίλεηαη ζηα Λύθεηα σο εμήο : 
1) Όζνη ππνςήθηνη - καζεηέο θαη απόθνηηνη - ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 
ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) έηνπο 2014, ζα απεπζπλζνύλ ζην ΔΠΑ.Λ ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο. 
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)Όζνη απόθνηηνη δηεθδηθνύλ ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα απεπζπλζνύλ ζε νπνηνδήπνηε 

εκεξήζην ΔΠΑ.Λ, θαηά πξνηίκεζε ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ή εθείλν ηεο απνθνίηεζήο ηνπο. 
  Όζνη απόθνηηνη ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε ην Φεβξνπάξην αιιά δελ έθαλαλ αλάθιεζε θαη παξάιιεια δελ 

πξνζήιζαλ ζε ΚΑΝΔΝΑ από ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα θαηά ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ 
ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) εθόζνλ επηζπκνύλ λα δηεθδηθήζνπλ ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα 

απεπζπλζνύλ μαλά ζην ΔΠΑ.Λ ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο, μεηά ηην ανακοίνωζη ηων βαθμών ηων 

πανελλαδικών εξεηάζεων ΔΠΑ.Λ. 

 
Γ2. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θσδηθό αζθαιείαο 

 
             Οη ππνςήθηνη ΔΠΑ.Λ (Οκάδα Α΄) γηα ην 10% γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), 
ζα επηδεηθλύνπλ ζην Λύθεην ηνλ πξσηόηππν ηίηιν απόιπζεο  (απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ, πηπρίν Β΄ θύθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ θαη 
Ναπηηθώλ Λπθείσλ).ε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλνπ από ηνλ ππνςήθην εθπξνζώπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λύθεην ε 
πξσηόηππε εμνπζηνδόηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
Γ1. Δηδηθέο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ 
 
Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ όινη νη ππνςήθηνη ζα πξνζέιζνπλ ζην Λύθεηό ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό 
αζθάιεηαο (password), πξνζέξρνληαη θαη νη θαησηέξσ ππνςήθηνη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο γηα έιεγρν, αλ ηπρόλ 
αλήθνπλ ζε θάπνηα από ηηο δύν παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε: 
 
1. Οη ππνςήθηνη εθθιεζηαζηηθώλ Λπθείσλ δηεθδηθνύλ επηπιένλ ζέζεηο κόλν ζηηο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο, 
ελώ ζηα ππόινηπα ηκήκαηα θαη ζρνιέο δηεθδηθνύλ ηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηνπο ππόινηπνπο ππνςεθίνπο. Οη καζεηέο ηεο 
ηειεπηαίαο ηάμεο εθθιεζηαζηηθώλ Λπθείσλ ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ (Τπν)Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ σο εηδηθή θαηεγνξία 
ρσξίο λα πξνζθνκίζνπλ ζην Λύθεηό ηνπο θαλέλα απνιύησο δηθαηνινγεηηθό, ελώ νη απόθνηηνη εθθιεζηαζηηθώλ Λπθείσλ, 
πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθν βεβαίσζεο πξόζβαζεο, απ΄ όπνπ πξνθύπηεη όηη απνθνίηεζαλ από εθθιεζηαζηηθό Λύθεην.  
 
2. Οη Έιιελεο πνιίηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Θξάθεο πνπ είλαη θάηνρνη Βεβαίσζεο Πξόζβαζεο ηνπ έηνπο 
2012 ή 2013 (γηα ην 10%) ή όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 2014 ησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδεο Α΄ ή Β΄) 
εληάζζνληαη ζε εηδηθή θαηεγνξία ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη απηνί, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζην Λύθεην βεβαίσζε 
Γήκνπ ηνπ Ννκνύ Ξάλζεο, Ρνδόπεο ή Έβξνπ, ζηα δεκνηνιόγηα ηνπ νπνίνπ είλαη γξακκέλνη. Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε 
άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο ηόηε πξέπεη από ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ λα πξνθύπηεη όηη κεηεγγξάθεθαλ 
ζ’ απηόλ από Γήκν ησλ αλσηέξσ Ννκώλ. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ 
(Τπν)Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ σο εηδηθή θαηεγνξία. 

 
Γ2. Αλαίξεζε Οξηζηηθνπνίεζεο – εθ λένπ Οξηζηηθνπνίεζε. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο Φ.253/21812/Β6/2013 Τ.Α.(ΦΔΚ 358 Β΄/2013), ν ππνςήθηνο (ν ίδηνο ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο 
εθπξόζσπνο), κέζα ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο, αθόκα θαη αλ έρεη ήδε νξηζηηθνπνηήζεη ην Μ.Γ., κπνξεί λα πξνζέιζεη 
ζην Λύθεην, ζην νπνίν απέθηεζε ην password θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε (κε πξσηόθνιιν ηνπ Λπθείνπ), δεηώληαο 
λα αλαηξεζεί ην ήδε νξηζηηθνπνηεκέλν Μ.Γ. Ο εληεηαικέλνο γηα ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθόο ζα κπαίλεη 
ζηελ εθαξκνγή θαη ζα απνδεζκεύεη ηνλ ππνςήθην, αλαηξώληαο-αθπξώλνληαο ην ήδε νξηζηηθνπνηεκέλν Μ.Γ. Από εδώ 
θαη πέξα, ην Μ.Γ. ζα εκθαλίδεηαη κόλν πξνζσξηλά απνζεθεπκέλν (θαη ΟΥΗ νξηζηηθνπνηεκέλν). Ο ππνςήθηνο ινηπόλ ζα 
πξέπεη λα μαλακπεί ζηελ εθαξκνγή εληόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληώλ, λα ηξνπνπνηήζεη ην Μ.Γ. θαη λα ην 
Οξηζηηθνπνηήζεη εθ λένπ (απηό ην ηειηθό Μ.Γ. ζα απνθηήζεη απηόκαηα λέν αξηζκό πξσηνθόιινπ), γηαηί αιιηώο δελ ζα 
έρεη Μ.Γ.  

 
 
                     Ο  ΓΔΝΗΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
  
                                                                                        ΑΘΑΝΑΗΟ  ΚΤΡΗΑΕΖ 
 
ΔΩΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ :  1. Γξ. θ. Τπνπξγνύ, θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 2. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ 3. 
Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

  

              

 

 


