
  
 

 

 
 
 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Α) Δελτίο Εξεταζομένου  πανελλαδικών εξετάσεων 2018. 
            Β) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. 
 

Α) Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018. 

 

Το Δελτίο Εξεταζομένου των υποψηφίων ΕΠΑΛ θα εκτυπώνεται  προσυμπληρωμένο από το ΠΣ 
myschool. Με το «Δελτίο Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018» θα πρέπει να εφοδιαστούν 
από τα ΕΠΑΛ όλοι οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, που δήλωσαν συμμετοχή στις 
πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ για το 2018.  

 Στα Δελτία Εξεταζομένου θα συμπληρωθούν είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα οι ενδείξεις:  
«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ…» όπου θα καταχωρηθεί ή θα αναγραφεί χειρόγραφα το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για 
τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για 
τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα 
αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα.  

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η ένδειξη με τα «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» εμφανίζεται, κατά την 
εκτύπωση, στη δεξιά πλευρά του δελτίου, ενώ η ένδειξη με τα «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στα οποία οι 
υποψήφιοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του δελτίου. Επίσης 
στη δεξιά πλευρά θα εμφανίζεται αυτόματα το «ΣΧΟΛΕΙΟ» στο οποίο οι υποψήφιοι κατέθεσαν την «Αίτηση- 
Δήλωσή» τους.  

Μετά την εκτύπωση και συμπλήρωση, το δελτίο θα πρέπει να διπλωθεί στα δύο ( η εμπρός όψη με 
τα στοιχεία και η πίσω όψη με τις οδηγίες και τα Ειδικά Μαθήματα), να πλαστικοποιηθεί -αν είναι δυνατόν- 
και να χορηγηθεί στους υποψηφίους. 

Το δελτίο εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό της ταυτότητας των κατόχων του που 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Τα 
δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν στους δικαιούχους μέχρι μέσα Μαΐου 2018. 

 

Β) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. 

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν 
θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
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Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις 2018, έχουν συμμετάσχει  στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών  και 

τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα: 

α) δεν χρειάζεται να κάνουν  καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης    και  

β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων 

μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% 

των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. 

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την ισχύουσα διάταξη για το 10 %, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 13 του Νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του 10%:  

 ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο 
έτος αντίστοιχα),  

 ασκείται μόνο από όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων 
ΓΕΛ ή των Ημερήσιων ΕΠΑΛ  

 δεν αφορά τους υποψηφίους που με τις εξετάσεις τους διεκδίκησαν θέσεις επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων (πχ. δεν δίνεται 10% για τις επιπλέον θέσεις 1% των Πανεπιστημίων 
που διεκδίκησαν οι υποψήφιοι με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ το έτος 2017). 

  

                                                                 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                      

                                                                             

                                                                                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΠΑΤΡΟΥ 
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