
Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης 

συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021 

για τους τελειόφοιτους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – Ημερησίων ΕΠΑΛ) 

Συντάκτης: Γρ. Κυριακού 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
1. Συμπληρώνονται μόνο τα γκρι στοιχεία. 

2. Την αίτηση-δήλωση επεξεργαζόμαστε μόνο με Microsoft Word διότι άλλοι επεξεργα-

στές κειμένου μπορεί να αλλοιώσουν τους πίνακες, τη δομή της σελίδας κ.λπ. 

3. Στο e-mail που θα στείλετε στο σχολείο να είναι εμφανές το όνομα του υποψηφίου ώστε 

να μη χρειάζεται να ανοίξουμε την αίτηση για να το διαβάσουμε και στο θέμα να ανα-

γράφεται «Αίτηση-δήλωση μαθητή για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021». 

Πεδία 1-4: Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όπως ακριβώς είναι στην ταυτότητά σας. 

Πεδίο 5: Το συμπληρώνουν μόνο τα αγόρια με Χ. 

Πεδίο 6: Το συμπληρώνουν μόνο τα κορίτσια με Χ. 

Πεδίο 8: Όταν αναφέρεται «αριθμός ταυτότητας» εννοείται και τα 2 γράμματα και ο αριθ-

μός. Οι μαθητές με ελληνική υπηκοότητα γράφουν αριθμό ταυτότητας π.χ. ΑΑ 000000 ενώ 

οι αλλοδαποί μαθητές γράφουν αριθμό διαβατηρίου. 

Πεδίο 10: Συμπληρώνετε το δικό σας κινητό, όχι των γονιών σας, και μόνο αν δεν υπάρχει 

κινητό γράφετε σταθερό. 

Πεδίο 11: Με πεζά (μικρά) γράμματα και πολύ προσεκτικά. 

Πεδίο 12: Π.χ. ΚΑΜΠΑΝΗ 17, 61100 ΚΙΛΚΙΣ (γράφετε οπωσδήποτε ταχυδρομικό κώδικα). 

Πεδίο 16: Σαφείς οδηγίες, προσεκτικό διάβασμα. Αν χρειαστεί, σημειώνετε ένα Χ. 

Πεδίο 17Α): Εάν για τις σχολές που θέλετε απαιτείται ειδικό ή μουσικό μάθημα (π.χ. για τα 

τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων όπου απαιτείται μια ξένη γλώσσα), το σημειώνετε εδώ 

με Χ (μπορείτε να επιλέξετε και περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα). ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 

εάν δεν το σημειώσετε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, δε θα έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε σε αυτό το μά-

θημα, άρα ξεχνάτε τις αντίστοιχες σχολές. 

Πεδίο 17Β): Εάν θέλετε να είστε υποψήφιοι για κάποιες από αυτές τις σχολές (μπορείτε και 

για όλες), το σημειώνετε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ με Χ. ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν δεν το κάνετε, αυτομά-

τως αποκλείεστε από αυτές τις σχολές. 

Πεδίο 17Γ): Σημειώνετε την ειδικότητά στην οποία φοιτάτε φέτος με Χ. ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το πεδίο 17Γ) δεν αφορά σχολές πανεπιστημίων αλλά την ειδικότητα που παρακολουθείτε 

στο σχολείο. Άρα σε όλο τον μεγάλο πίνακα του 17Γ) σημειώνετε μόνο ένα Χ. 

Για οποιαδήποτε απορία που δεν καλύπτουν οι παρούσες οδηγίες επικοινωνήστε απευθείας 

μαζί μου στα τηλ. 2341024940 – 6974217538 και e-mail grkyriakou@sch.gr. 

Η αίτηση-δήλωση αποστέλλεται στο e-mail του σχολείου mail@1epal-kilkis.kil.sch.gr. 
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