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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Μαρούσι, 13- 05 - 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.152/ 74218 /Α5
Ταχ. Δ/νση

: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη

: 15180 – Μαρούσι

1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

Ιστοσελίδα

: http://www.minedu.gov.gr

2. Δ/ντές Δ.Ε.

Πληροφορίες

: Μ.Κολαίτη, Γ.Νταραγιάννης,

ΠΡΟΣ:

3. Δ/ντές Εσπερινών ΕΠΑΛ (δια των Δ/νσεων

Θ. Γραμμένου, Δ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο

Δ.Ε.)

: 2103442661,2696, 2100, 2099

ΘΕΜΑ: Διαδικασία τροποποίησης Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ σχολ. έτους 2018-2019.

ΣΧΕΤ:

1. Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ.152/42378/Α5/19-3-2019 σχετικά με την «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2019.»
2. Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ.152/ 51163 /Α5/02-4-2019 σχετικά με τη «Διαδικασία
υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των
υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και την παρ. 1 του άρθρ. 241 του Ν.4610 /2019 ( 70 Α’)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι
Εσπερινών ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις του Ιουνίου 2019, δύνανται να τροποποιήσουν την εν λόγω Αίτηση – Δήλωση ως προς
την επιλογή του τρόπου συμμετοχής τους για τη διεκδίκηση εναλλακτικά:
α) είτε των κοινών ειδικών ποσοστών εισαγωγής σε σχολές/τμήματα των Πανεπιστημίων και της
ΑΣΠΑΙΤΕ, των ΑΣΤΕ, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), της Σχολής
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού μαζί με τους υποψήφιους/-ες των ημερησίων ΕΠΑΛ,
β) είτε το ειδικό επιπλέον ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα των
Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των ΑΣΤΕ, και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
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Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που επιθυμούν να τροποποιήσουν την
Αίτηση – Δήλωσή τους καλούνται, σε αποκλειστική προθεσμία από την Τρίτη 14 Μαΐου έως τη
Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, να προσέλθουν σε Εσπερινό ΕΠΑΛ ως εξής:
-

-

-

Οι μαθητές Εσπερινών ΕΠΑΛ
θα απευθυνθούν στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους
προκειμένου, με την κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, να ζητήσουν την
ανάκληση της αρχικής Αίτησης – Δήλωσής τους και τη συμπλήρωση και υποβολή
νέας.
Οι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατέθεσαν την αρχική Αίτηση – Δήλωση σε
Εσπερινό ΕΠΑΛ (για το ειδικό ποσοστό 1%), θα απευθυνθούν στο ΕΠΑΛ αρχικής
κατάθεσης ώστε, με την κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, να ζητήσουν την
ανάκληση της αρχικής Αίτησης – Δήλωσής τους και τη συμπλήρωση και υποβολή
νέας).
Οι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατέθεσαν την αρχική Αίτηση – Δήλωση σε
Ημερήσιο ΕΠΑΛ (για τα κοινά ποσοστά με τους υποψήφιους των Ημερησίων ΕΠΑΛ),
θα απευθυνθούν στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ ώστε, με την κατάθεση σχετικής
Υπεύθυνης Δήλωσης, να ζητήσουν την ανάκληση της αρχικής Αίτησης – Δήλωσής
τους προκειμένου, στη συνέχεια, να υποβάλλουν νέα (για το ειδικό ποσοστό 1%),
εφόσον βέβαια πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται, ότι για τη
συγκεκριμένη κατηγορία η νέα Αίτηση-Δήλωση θα καταχωρείται από το Διευθυντή
του Εσπερινού ΕΠΑΛ την επόμενη εργάσιμη μέρα, αφού πρώτα προηγηθεί αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( myschool@minedu.gov.gr )
και διαγραφή από το ΠΣ «myschool» της αρχικής Αίτηση-Δήλωση του υποψηφίου
που κατατέθηκε σε ημερήσιο ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ
θα καταχωρεί τη νέα Αίτηση-Δήλωση η οποία θα παραδίδεται στον υποψήφιο προς
υπογραφή κατά την παραλαβή του δελτίου εξεταζόμενου.

Σημειώνεται ότι την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και
απόφοιτοι, Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι πρέπει να προσθέσουν/τροποποιήσουν την Αίτηση –
Δήλωσή τους ως προς τα Ειδικά Μαθήματα που απαιτούνται για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα
που πλέον είναι προσβάσιμα και τα οποία επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό
τους δελτίο (όπως πχ οι δύο κατηγορίες Μουσικών Τμημάτων με τα διαφορετικά ζεύγη ειδικών
μαθημάτων)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
4. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
7.Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμ Β.
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