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Δελτίο Τύπου
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας ανακοινώνεται ότι ως προθεσμία για την υποβολή
της Αίτησης - Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ομάδας A') και των
αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (Ομάδα A') έτους 2015, ορίζεται
το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 10 Φεβρουάριου ως και την Τετάρτη 25 Φεβρουάριου του 2015.
Η Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ημερήσιο ΕΠΑΛ για
υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και σε εσπερινό ΕΠΑΛ για υποψηφίους για
τις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄). Το έντυπο της Αίτησης - Δήλωσης αναρτάται στο διαδίκτυο
(στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον
ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από τα ΕΠΑΛ . Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την ανάλογη Αίτηση Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο ΕΠΑΛ που φοιτά ή στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή
στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ, αν πρόκειται για απόφοιτο.
Επισημαίνεται ότι η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό
μάθημα για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Αντίθετα, η δήλωση είναι ενδεικτική της
επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
Για τις Στρατιωτικές Σχολές ,τις Σχολές Αστυνομίας και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού οι υποψήφιοι
πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό, σε χρονικό
διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις
προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά
Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ,αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι για το 10% δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας θα καταθέσουν μόνο μηχανογραφικό
δελτίο, ακολουθώντας τις διαδικασίες για το μηχανογραφικό δελτίο (απόκτηση password). Είναι αυτονόητο, ότι αν οι
υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει εκτός από το μηχανογραφικό Δελτίο να υποβάλουν και αίτηση απευθείας στο Στρατό,
στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό ακολουθώντας τις διαδικασίες γι αυτές τις Σχολές, (Προκηρύξεις των
αρμόδιων Υπουργείων, αιτήσεις των υποψηφίων, Προκαταρκτικές Εξετάσεις κλπ).
Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που
πέτυχαν στην τελευταία εξέτασή τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) (2
γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://dide.lar.sch.gr

