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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
----

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληρ.: Αν. Λάμπος 2103442702
Δ. Τσόλκα 2103442072
Χρ. Νάσιος
2103442703
Κ. Καραπρώιμου 2103442699
Ελ. Ανδριάνη 2103442702
Κων. Ντούτσου 2103442684
Fax: 210-3442098

Μαρούσι, 27 - 3 - 2020
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ251/ 41148 /Α5

Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους)
2) Διευθυντές Δ.Ε. (έδρες τους)
3) Διευθυντές Γενικών Λυκείων (διά των Δ/νσεων)
4) ΚΕΣΥ (διά των Π.Δ.Ε.)
ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία
εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του μηνός
Μαρτίου του έτους συμμετοχής τους [Φ.253/193309/Α5 (ΦΕΚ 2647 Β΄/2015) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την
Φ.253/16678/Α5 (ΦΕΚ 353 Β΄/2018)Υ.Α.].
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (άρθρο 166 του Ν. 4635/2019/ΦΕΚ 167 Α΄) οι παλαιοί
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
ΓΕΛ 2020, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, που
ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020, δηλαδή με το ΝΕΟ σύστημα, είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις,
εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 , δηλαδή με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Η
επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα για όλους τους
υποψηφίους, τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η δυνατότητα επιλογής 1 ή 2 πεδίων με 4 ή 5
μαθήματα. Αντίθετα, βασικά χαρακτηριστικά του ΝΕΟΥ συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία για όλους τους υποψηφίους, η Κοινωνιολογία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και η επιλογή ΜΟΝΟ
1 επιστημονικού πεδίου. Τέλος τα δύο συστήματα (παλαιό/νέο) έχουν διαφορετική εξεταστέα ύλη,
διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα, διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ.
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά μόνο τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν με το ΝΕΟ σύστημα, υποβάλλουν την αντίστοιχη Αίτηση-Δήλωση του ΝΕΟΥ συστήματος, για την
οποία εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιος. Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού
Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου
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Επαγγελματικού Λυκείου (πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ), εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο
τίτλο τους.
Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν
μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2020, ορίζεται το χρονικό διάστημα 30 Μαρτίου ως 9
Απριλίου 2020.
Το υπόδειγμα είναι ένα και κοινό για όλους τους υποψηφίους/ες αποφοίτους (Ημερήσια, Εσπερινά).
Συνημμένα σας στέλνουμε 4 σελίδες (2 σελίδες Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές) +(2 σελίδες ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα) και συγκεκριμένα
- Οι 2 σελίδες:
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ
σύστημα και η σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
αφορούν τους υποψηφίους-αποφοίτους των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.
- Αντίθετα, οι 2 σελίδες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής με
το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και η σελίδα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για τα 3 Μουσικά Τμήματα
αφορούν μόνο όσους υποψηφίους-αποφοίτους ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα, δηλαδή
το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με mail από τους
υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης αναρτάται στο
διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο/Η υποψήφιος/α
κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το
συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το
αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο
πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο αποσταλεί και καταχωριστεί η Α-Δ του
αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος. Σε
περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει
την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο
Λύκειο, στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Με νεότερες οδηγίες
αργότερα, ο/η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται
στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει
μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι 30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν φέτος, παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΓΕΛ και οι
υποψήφιοι, να ακολουθήσουν την προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020), καθώς η μη εμπρόθεσμη
υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης έχει συνέπειες στη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Όσον αφορά τους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας στα Μ.Μ.Ε.
και στην ιστοσελίδα του, με ανακοινώσεις των ΔΔΕ στις ιστοσελίδες τους και με ανακοινώσεις όλων των
Λυκείων στις ιστοσελίδες τους.
Κατά την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης από τους αποφοίτους παρακαλούμε να ενημερώνονται με
email ή τηλεφωνικά για τη σημασία του τέταρτου και του επιπλέον-πέμπτου (5ου) μαθήματος που επιλέγουν να
εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλέξουν. Να
ενημερώνονται επίσης για τα δύο μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε :
- την με αριθμ. Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό
προστέθηκε με την παρ. 5 και 2 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70).», η οποία ισχύει και για το ΠΑΛΑΙΟ
σύστημα, ως προς τα 4 επιστημονικά πεδία
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- την με αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5 (ΦΕΚ 949 Β΄/2018) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ.
Φ.253.1/26579/Α5 (ΦΕΚ 623 Β΄/2019) και την Φ.253.1/78099/Α5 (ΦΕΚ 1789 Β΄/2019) Υ.Α. σχετική με ειδικά
μαθήματα.
- την Φ.251/9343/Α5/23-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ8Κ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ) εγκύκλιό μας «Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα».
- όσοι υποψήφιοι/ες υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, δεν
μπορούν το ίδιο έτος να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
Το υπόδειγμα της Αίτησης-Δήλωσης είναι μοναδικό για όλους τους υποψηφίους-αποφοίτους των ΓΕΛ,
οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ με το
ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά. Οι
απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό
Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά
Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί,
ε)Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:
- για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού
Σώματος. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι/ες με τα εσπερινά ΓΕΛ.
- για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- για τα ΤΕΦΑΑ.
Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη
συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές
Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού, που είναι απλώς ενδεικτική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Γενικά οι απόφοιτοι υποβάλλουν (αποστέλλουν με email) την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους χωρίς
δικαιολογητικά. Όταν επαναλειτουργήσουν τα Λύκεια, θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων μόνο με
την επίδειξη ταυτότητας (ελληνικής ή ξένης) /διαβατηρίου (ελληνικού ή ξένου) ή άλλου επίσημου εγγράφου
αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους.
Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων γενικά χρειάζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου
απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όμως στη συγκεκριμένη περίσταση:
-αν οι απόφοιτοι υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο που αποφοίτησαν, δεν χρειάζεται ΑΜΕΣΑ
η υποβολή του
- αν οι απόφοιτοι υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο κοντά στην κατοικία τους, δεν χρειάζεται
ΑΜΕΣΑ η υποβολή του. Το Λύκειο υποβολής θα επικοινωνήσει με το Λύκειο αποφοίτησης και θα διασταυρώσει
τα στοιχεία, με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται (ΑΡΓΟΤΕΡΑ)
βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών
ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη
δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη
νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
Αν πρόκειται για υποψήφιο/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των
εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση–Δήλωση συνοδεύεται (ΑΡΓΟΤΕΡΑ) από τα δικαιολογητικά απόδειξης
συνδρομής των προϋποθέσεων (βλ. ΚΕΦ 4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.
Υπενθυμίζουμε τον παρακάτω πίνακα με τα 4 ή 5 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ανά ομάδα
προσανατολισμού (ΟΠ) και ανά επιστημονικό πεδίο.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ,
ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
1ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (1,3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (0,7)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
2ο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (0,7)
2. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (1,3)

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
3ο ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) (0,9)

1. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
2. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (0,7)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (1,3)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
4o ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
2. Α.Ε.Π.Π. (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) (0,9)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (1,3)
2. Α.Ε.Π.Π. (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4. Α.Ο.Θ. (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) (0,7)

2. Η επιλογή του 4ου και του 5ου μαθήματος γενικής παιδείας ή προσανατολισμού είναι καθοριστική για το ή τα
πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο/η υποψήφιος/α στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό πρέπει να
γίνει με μεγάλη προσοχή.
3. Αν υποψήφιος/α δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι
εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4
μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας
Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του
Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
4. Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους/ες που
θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε
διορθώνεται. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν φέτος, με νεότερες οδηγίες αργότερα, θα
επανελεγχθούν όλες οι υποβληθείσες Αιτήσεις-Δηλώσεις.
5. Αν ο/η υποψήφιος/α, παρότι υπέβαλε Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά στις
εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω
πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο/η υποψήφιος/α θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο έτος
να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.
6. Στις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα μπορούν να συμμετέχουν όσοι
παλαιοί απόφοιτοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο:
α) Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις), εφόσον: i)
έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου (για τους αποφοίτους σχ.έτους 2012-3
και εφεξής απαιτείται πλήρης φοίτηση). Πλήρης φοίτηση υπάρχει όταν ο/η μαθητής/ρια έχει παρακολουθήσει
τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη
κάθε διδακτικού έτους.
ή ii) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ως εργαζόμενοι από
βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την
προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός
τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%
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ή iii) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους
ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις
προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
β) Εσπερινού Λυκείου παλαιού τύπου.
Όλοι οι ανωτέρω απόφοιτοι (α) και (β) υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο
συνοδευόμενη ΑΡΓΟΤΕΡΑ από ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους και από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (παρ. 3 του άρθρου 5 της Φ.253/193309/Α5 (ΦΕΚ 2647 Β΄/2015) από τα οποία προκύπτει ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτή την κατηγορία υποψηφίων, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
περίπτωση (α).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΣΧΟΛΕΣ ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις
εισαγωγής των υποψηφίων, ως ακολούθως :
1) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες
γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης:
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ / Ναυτιλιακών
Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του
Παν/μίου Αιγαίου / Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».
β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο
αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».
γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται
στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».
δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο
αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».
ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
«Ισπανικά».
στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. /
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ /
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ / Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκησης
Τουρισμού του Παν/μίου Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται
σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».
ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής
ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».
η) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας,
Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων / Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α. /
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου/ας στο
ειδικό μάθημα και την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Για να μπορέσει τελικά να
συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές/Τμήματα με ειδικά
μαθήματα απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε καθένα από αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με άριστα το 20).
2) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές
Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού):
Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Όμως
για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις
Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού
Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο
Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που
θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις
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προκαταρκτικές εξετάσεις. Για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής
Ικάρων θα δεχθεί εισακτέους και άρα θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο του 2020.
3) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ). Όσοι επιθυμούν να
είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση να το δηλώσουν υποχρεωτικά, για να μπορέσουν
να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα.
Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
απαιτείται να υποβάλει και σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας
που θα πληροφορηθεί απ΄ το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχει στις
πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Από τα παραπάνω 1), 2), 3) συνάγεται ότι υποψήφιος/α που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε
επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του
Λιμενικού Σώματος και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/α
για αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων
Υπουργείων. Υποψήφιος/α που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα
μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς
θα αποκλειστεί από τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει
να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.ε)6) για να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές
Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των
εξετάσεων και να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.
4) Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο
άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πληροφορίες
δίδονται στα τηλέφωνα: 2106204714 – 2108070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310397732 – 2310301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
2653041281, 2653042160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810232193 – 2810239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τη σχετική Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) Υ.Α. καθορίστηκαν οι ειδικότερες
προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο
Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των
οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι
προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.
Σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α., οι υποψήφιοι για τα ανωτέρω τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και
αποκλειστικής προθεσμίας, που για φέτος καθορίζεται στο διάστημα 30-3-2020 ως 9-4-2020 να δηλώσουν τη
συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία έχει τον τύπο
Παραρτήματος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι, που
ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων
πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά µαθήµατα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως
µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών
γνώσεων.
Επιπλέον οι υποψήφιοι απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ στο μάθημα
Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω 3 Τµήµατα είναι
α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,
β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του
άριστα και
γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των ΓΕΛ.
Στην ίδια προθεσμία (30-3-2020 ως 9-4-2020) που όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση
για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, όπως κάθε έτος, όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά
Τμήματα, υποβάλλουν επιπλέον την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική
διαδικασία εισαγωγής, η οποία για πρακτικούς λόγους αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του εντύπου της Αίτησης-
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Δήλωσης. Τα στοιχεία 18 και 19.δ) 10+11) που εμφανίζονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης για
πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, αποτελούν ουσιαστικά κομμάτι της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3
Μουσικά Τμήματα. Για τη συμμετοχή στην ειδική διαδικασία εισαγωγής στα 3 Μουσικά Τμήματα, οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Συγκεκριμένα:
Α) Υποψήφιος απόφοιτος που ενδιαφέρεται ΜΟΝΟ για τα 3 Μουσικά Τμήματα:
Από την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων συμπληρώνει τα στοιχεία 1-13, το 16 και το κουτάκι 18,
τίποτα από το στοιχείο 19 και στη συνέχεια συμπληρώνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά
Τμήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Υποβάλλει και τις 2 σελίδες, καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος ΑΡΓΟΤΕΡΑ
υπογράφει στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές
εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.
Β) Υποψήφιος απόφοιτος που ενδιαφέρεται για Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται και τα 3 Μουσικά Τμήματα:
Από την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων συμπληρώνει τα στοιχεία 1-13, το 16, τις επιλογές του
από το στοιχείο 19 (εννοείται και το στοιχείο 19. δ) 10+11) και στη συνέχεια συμπληρώνει την ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Υποβάλλει και τις 2 σελίδες, καταχωρίζονται στο
σύστημα και ο υποψήφιος ΑΡΓΓΟΤΕΡΑ υπογράφει στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και
την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά
Τμήματα.
Γ) Υποψήφιος απόφοιτος που ενδιαφέρεται για Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων
ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα 3 Μουσικά Τμήματα:
Συμπληρώνει και υποβάλλει κανονικά την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς να συμπληρώσει
τα κουτάκια 18 και 19. δ) 10+11) και εννοείται χωρίς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Η υποβολή της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα είναι καθοριστική και δεσμευτική για
τους υποψηφίους/ες που επιθυμούν να εισαχθούν σε αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν-αποστείλουν με mail
τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης,
δηλαδή ως 9 Απριλίου 2020. Τα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν με mail, μαζί με την Αίτηση-Δήλωση, αφού τα
έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο και συμπληρώνουν X στο τελευταίο κουτάκι 20 της Α-Δ.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά την 9-4-2020)
δεν γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή
προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).
Επισημαίνουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των μαθητών/ριων και αποφοίτων με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή
γραπτά κατά περίπτωση δίνονται με σχετική εγκύκλιό μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)
Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμμετείχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το 2018 ή το 2019. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν
μηχανογραφικό δελτίο με 4 επιστημονικά πεδία.
Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν ΑίτησηΔήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία,
Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις
προκαταρκτικές εξετάσεις. Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν
δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη
διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές
εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.
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Διευκρινίζεται ότι για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε
χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα
εξέταση.
Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα εξέταση
με τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την
ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να
υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το
δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2018 ή το
2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
Οι απόφοιτοι ΓΕΛ - πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις ειδικές
επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄). Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό
μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο
ούτως ήδη έχουν αποκτήσει. Αν ωστόσο κάποιος από τους αποφοίτους με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη
συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (μαθητές
και απόφοιτοι) για το 5% των θέσεων έτους 2020, πρέπει να έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό σε ισχύ από
επταμελή επιτροπή (Φ.152/180140/Α5/18-11-2019/ΑΔΑ: 78ΝΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟΜ σχετική εγκύκλιος).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τόσο οι (Υπο)Διευθυντές/ριες των Λυκείων όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επιπλέον
να διαβάσουν προσεκτικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της Αίτησης–Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ μαζί με τις
Οδηγίες που το συνοδεύουν, προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων ερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους. Οι
(Υπο)Διευθυντές/ριες των Γενικών Λυκείων μεριμνούν για τη σωστή καταχώριση της Αίτησης–Δήλωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται-αποστέλλεται με mail στο Λύκειο, και καταχωρίζεται από τον
(Υπο)Διευθυντή του Λυκείου σύμφωνα με τις οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος myschool που
αποστέλλονται. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης (βλέπε συνημμένο) αναρτάται στο διαδίκτυο (στην επίσημη
ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και αποθηκεύει το
αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει με όποιο πρόγραμμα
επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο (μόνο τα γκρι στοιχεία) ηλεκτρονικά (με
email) στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9
Απριλίου 2020) στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Στη
συνέχεια καταχωρίζονται τα στοιχεία του υποψηφίου/ας, όπως τα συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος,
ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος. Κατόπιν, εκτυπώνονται δύο αντίγραφα της Αίτησης – Δήλωσης
(μόνο την πρώτη σελίδα). Με νεότερες οδηγίες αργότερα, ο/η υποψήφιος/α ελέγχει με προσοχή την ορθότητα
των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντύπου που είχε αρχικά συμπληρώσει
και υπογράφει και τα δύο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Διευθυντή/ρια του
Λυκείου. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψήφιος/α μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο
Διευθυντής/ρια του Λυκείου. Μετά την υπογραφή του υποψηφίου/ας και του Διευθυντή/ριας, η Αίτηση–
Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool, σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα σας αποσταλούν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για τα 3 Μουσικά Τμήματα
με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, πέρα από την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές ΓΕΛ, συμπληρώνει και
υποβάλλει-αποστέλλει με email και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα. Τα στοιχεία
καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος υπογράφει ΑΡΓΟΤΕΡΑ στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν
ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3
Μουσικά Τμήματα.
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι 30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020. Παρακαλούνται
οι (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων για τα ακόλουθα, όσον αφορά τους αποφοίτους
1. Να δεχτούν στα mail των Λυκείων τις Αιτήσεις-Δηλώσεις των υποψηφίων-αποφοίτων και να ενημερώσουν με
email ή με τηλεφωνική επικοινωνία τους υποψηφίους
α. για τη συμπλήρωση του 4ου ή/και 5ου μαθήματος που αντιστοιχούν σε 1 ή 2 επιστημονικά πεδία του
ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος
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β. αν έχουν καταγράψει σωστά τα ονομαστικά τους στοιχεία.
2. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει
την Α-Δ που υπέβαλε τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.
3. Για τους αποφοίτους, που είναι απόφοιτοι των Λυκείων τους, να διασταυρώσουν τα στοιχεία τους από τα
αρχεία που τηρεί το Λύκειο. Για όσους αποφοίτους προέρχονται από άλλα Λύκεια, να επικοινωνήσουν με αυτά
για τη διασταύρωση των στοιχείων τους.
4. Μέχρι τις 29 Απριλίου να έχουν καταχωρίσει στο myschool όλες τις υποβληθείσες Αιτήσεις-Δηλώσεις.
5. Με την επαναλειτουργία των Λυκείων, να εκτυπώσουν και να ελέγξουν τα ονομαστικά στοιχεία, τις επιλογές
και τυχόν δικαιολογητικά των υποψηφίων.
Για την υποστήριξή τους, τα Λύκεια μπορούν να απευθύνονται:
- για θέματα διαδικασίας, δικαιούχων, υποψηφίων, μαθημάτων, νέου και παλαιού συστήματος, δικαιούχων
εσπερινών ΓΕΛ και λοιπά διοικητικά θέματα, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ,
τηλέφωνα 2103442702, 2103442699, 2103442684
- για θέματα αρχείου υποψηφίων, κωδικού υποψηφίων, στοιχεία αποφοίτων και λοιπά θέματα
μηχανοργάνωσης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ, τηλέφωνο 2103442067,
Email: egovexams@minedu.gov.gr
- Για θέματα λειτουργίας και υποστήριξης της εφαρμογής ΠΣ myschool, στο τηλ 8012008040.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΡΙΕΣ Δ.Ε.
Οι Διευθυντές/ριες Δ.Ε μεριμνούν:
α) Για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και στις ιστοσελίδες όλων των Λυκείων ευθύνης
για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
β) Για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα Λύκεια ευθύνης τους και στα ΚΕΣΥ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (τα οποία αποστέλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την
αναφερόμενη ιστοσελίδα ή από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Το Έντυπο Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης αποφοίτων για πανελλαδικές ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα με μία
σελίδα Οδηγίες (1+1=2 σελίδες)
- Το Έντυπο Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα με μία
σελίδα κατάλογος μουσικών οργάνων (1+1=2 σελίδες)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Πίνακας Αποδεκτών):
1)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας /ΓΕΕΘΑ- Β΄ Κλάδος/Β2,Β4,Α1 (ΔΕΚΠ) / Τμήμα Εθνικής Στρατιωτικής
Εκπαίδευσης / Στρατόπεδο Παπάγου
Μεσογείων 227-229 - ΤΚ 155 61 - ΑΘΗΝΑ
2) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού /Τμήμα
2ο - Γραφείο 5ο
Π. Κανελλοπούλου 4 - 101 77 – ΑΘΗΝΑ
3) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δ/νση Εκπαίδευσης -Τμ. 1ο Εκπαιδεύσεων
Π. Κανελλοπούλου 4 - 101 77 - ΑΘΗΝΑ
4) Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Κλάδος Β΄ (Ναυτιλίας) /Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών -Τμήμα Α΄ -Β΄
- Κλάδος Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΔΑ: ΡΟ5Η46ΜΤΛΗ-58Ψ
10
Ακτή Βασιλειάδη (Εντός Λιμένα, Ε1) - ΤΚ 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας /Αρχηγείο
Σώματος/Επιτελείο/ Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων/Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα 1ο και 5ο
Μουρούζη 4 – 106 74 – ΑΘΗΝΑ

Πυροσβεστικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 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 Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
7. Δ/νση Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
8. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.
9.Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων-Τμήμα Α΄

