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Δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο έχουν:
1. Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄
α) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του
2011
και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης, οι οποίοι διεκδικούν το 90% των θέσεων
εισακτέων
β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερήσιου
ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2009 ή 2010
, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων
εισακτέων
2. Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α΄
Όσοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2011 των μαθημάτων ΕΠΑΛ Α΄.

Δικαιολογητικά:
1. Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄
Με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω διαδικτύου οι υποψήφιοι δεν
απαιτείται να προσέλθουν στο Λύκειο τους για να προσκομίσουν απολυτήριο και Βεβαίωση
Πρόσβασης, αφού αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη καταχωριστεί στη βάση δεδομένων
υποψηφίων.
2. Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α΄
Με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω διαδικτύου οι υποψήφιοι δεν
απαιτείται να προσέλθουν στο Λύκειο τους για να προσκομίσουν απολυτήριο, αφού αυτά τα
στοιχεία έχουν ήδη καταχωριστεί στη βάση δεδομένων υποψηφίων.
Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η
απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους και Βεβαίωσης Πρόσβασης
για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄.

Προσωπικός κωδικός ασφαλείας:
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄για το 90% και οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ-Α΄ για να τους
αποδοθεί προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password),
θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους
ταυτότητα.
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 10% για να τους αποδοθεί προσωπικός κωδικός
ασφαλείας (password),
θα επιδεικνύουν
στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνομική τους
ταυτότητα.
Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο
Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Ένας επιπλέον έλεγχος από τους Δ/ντές των Εσπερινών ΓΕΛ αφορά τους υποψηφίους
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– αποφοίτους εσπερινών ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο υποψήφιος αυτός προσέρχεται
στο εσπερινό ΓΕΛ, προκειμένου να του αποδοθεί προσωπικός κωδικός ασφαλείας
(password), θα ζητείται από τον υποψήφιο βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να
προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο, εκτός αν
υπάγεται σε εξαιρέσεις, οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση :
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να
προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει
την επιμέλειά του ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία
τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη
του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις
προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
Αν δεν προσκομίζει κάτι από τα ανωτέρω, δεν θα του αποδίδεται προσωπικός κωδικός
ασφαλείας (password).

Ημερομηνίες:
1. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των μηχανογραφικών θα τεθεί σε δοκιμαστική
λειτουργία από την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα Λύκειά τους για να προμηθευτούν τον
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από 16-6-2011 ως 23-6-2011.
3. Η οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μπορεί να γίνει από
17-6-2011 ως και 28-6-2011.

Οι υποψήφιοι με το 10% θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας
(password), σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ και θα οριστικοποιήσουν το
μηχανογραφικό μέσα στις ίδιες προθεσμίες.

Επισημαίνεται, ότι οι προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές και μετά
την παρέλευσή τους δεν γίνεται δεκτή καμμία υποβολή ή τροποποίηση
μηχανογραφικού δελτίου.

Περισσότερα: &Upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&omicron;
&Pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf;
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