
Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020



Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) 
υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 
Απριλίου 2020 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων 

:

Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑΛ)

Λόγω των έκτακτων συνθηκών, φέτος διαφοροποιείται η 
υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) και η διαδικασία θα 
γίνει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και με απλά βήματα. 
Η Αίτηση – Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους 
υποψηφίους στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται 
ηλεκτρονικά στα Λύκεια. 



Συντομεύσεις
 Ο.Π. = Ομάδα Προσανατολισμού
 Γ.Π = Γενικής Παιδείας
 Ε.Π. -= Επιστημονικό Πεδίο
 Τ.Ε.Φ.Α.Α =Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 Α-Δ = Αίτηση - Δήλωση



Πότε και που υποβάλλεται η Αίτηση Δήλωσης

• Από 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου

• Ο υποψήφιος/α βρίσκει το υπόδειγμα που ταιριάζει στην περίπτωση του
και το κατεβάζει από τη σελίδα www.minedu.gov.gr

• Το συμπληρώνει και το στέλνει με e mail μαθητής/τρια στο σχολείο που φοιτά

• Τροποποίηση εντός της προθεσμίας υποβολής της Α-Δ o μαθητής 
συμπληρώνει νέο έντυπο και το στέλνει στο σχολείο με την ένδειξη
ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης

Ο μαθητής σε επόμενο στάδιο και μετά από νέες οδηγίες θα πρέπει:
– να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και να υπογράψει και να
παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ το οποίο θα το φυλάξει μέχρι το τέλος των
εξετάσεων.



Πότε και που υποβάλλεται

η Αίτηση – Δήλωση (Α Δ)

Επιπλέον
Οι Υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες
υποβάλλουν την Αίτηση- Δήλωση μέχρι 9 Απριλίου
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα ή
φωτογραφημένα)

Οι υποψήφιοι/ες για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση μέχρι 9 Απριλίου και την 
Υπεύθυνη Δήλωση για τα τρία Μουσικά τμήματα.



Ο μαθητής/τρια δηλώνει υποχρεωτικά:

• Την Ο.Π. με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα
εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα(1) συγκεκριμένο 
Επιστημονικό Πεδίο

• Δηλώνουν υποχρεωτικά την Ο.Π. που παρακολουθούν.

• Τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί

• Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις
πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

• Τη συμμετοχή στην εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων

I. Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία και
II. Μουσική Αντίληψη και Γνώση



Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ.Π
2. Αρχαία Ελληνικά Ο.Π
3. Ιστορία Ο.Π
4. Κοινωνιολογία Ο.Π



2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ.Π
2. Φυσική Ο.Π
3. Χημεία Ο.Π
4. Μαθηματικά Ο.Π

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ.Π
2. Φυσική Ο.Π
3. Χημεία Ο.Π
4. Βιολογία Ο.Π

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ.Π
2. Μαθηματικά  Ο.Π
3. Πληροφορική  Ο.Π
4. Οικονομία   Ο.Π



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:

A. 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».

B. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και B. 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».

E.   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).(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. 

Για να μπορέσει 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 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 από 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, 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.



Υποψήφιος/α για τα τμήματα Μουσικών Επιστημών Ιονίου Πανεπιστημίου 
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων &Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

• Αν ενδιαφέρεται και για αυτά τα τρία τμήματα

 Το δηλώνει και στην Αίτηση – Δήλωση (στα ειδικά μαθήματα)
 Και στην Υπεύθυνη Δήλωση που συνυποβάλλεται ως παράρτημα

• Εάν ενδιαφέρεται μόνο για αυτά τα μουσικά τμήματα και για
κανένα άλλο τμήμα

 Το δηλώνει στην Αίτηση – Δήλωση
 Δεν δηλώνει Ομάδα Προσανατολισμού, Ειδικά μαθήματα
 Συμπληρώνει την Υπεύθυνη Δήλωση που συνυποβάλλεται ως
παράρτημα



Ειδικά για τα τμήματα Μουσικών Επιστημών Ιονίου 
Πανεπιστημίου

και 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων &Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

• Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο υποψήφιος/α δηλώνει:
 Αν θα είναι υποψήφιος μόνο για αυτά τα τμήματα που 
σημαίνει ότι εξετάζεται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής σημαίνει ότι εξετάζεται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας & Λογοτεχνίας, στη Μουσική Αντίληψη και Γνώση και 
Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
 Αν θα είναι υποψήφιος για τα τμήματα αυτά που σημαίνει ότι 
θα εξεταστεί στην Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, στα τρία
μαθήματα της Ο.Π που παρακολουθεί, στη Μουσική Αντίληψη 
και Γνώση και στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία



Ειδικά για τα τμήματα Μουσικών Επιστημών Ιονίου Πανεπιστημίου
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων &Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

• Για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (διάρκεια 2 -́6’)
– Επιλέγει το είδος της μουσικής
• Λόγια Δυτική Μουσική Παράδοση ή
• Τζαζ ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση ή
• Βυζαντινή μουσική ή Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση
– Επιλέγει όργανο ή φωνή
• Εδώ συμπληρώνει τον κωδικό του οργάνου ή της φωνής από τον πίνακα των• Εδώ συμπληρώνει τον κωδικό του οργάνου ή της φωνής από τον πίνακα των
οργάνων που επισυνάπτεται πχ το πιάνο έχει κωδικό 8, η ποντιακή λύρα
κωδικό 31, η φωνή κωδικό 38 κλπ
• Σε περίπτωση που δεν βρίσκει στον κατάλογο το όργανο έχει τη δυνατότητα 
να το δηλώσει χειρόγραφα ακριβώς από κάτω.

• Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση (διάρκεια 30’ και 2
ώρες αντίστοιχα)
– Τα θέματα είναι κοινά και δεν δηλώνει προτίμηση ο υποψήφιος/α



Τμήματα με ειδικές προϋποθέσεις

• Τα τμήματα αυτά είναι:

– Στρατιωτικές Σχολές
– Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας
– Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
– Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων
– Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
• Για τα τμήματα αυτά απαιτούνται, πέρα από τα τέσσερα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, και επιπλέον προϋποθέσεις και διαδικασίες.εξεταζόμενα μαθήματα, και επιπλέον προϋποθέσεις και διαδικασίες.
– Σωματομετρικές προϋποθέσεις (ύψος, δείκτης μάζας σώματος)
– Υγειονομικές προϋποθέσεις και εξετάσεις
– Αθλητικές δοκιμασίες
– Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες
• Οι δοκιμασίες αυτές δεν βαθμολογούνται απλά κρίνουν έναν υποψήφιο ικανό να
εισαχθεί ή όχι
• Η δήλωση των παραπάνω τμημάτων στην ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ είναι ενδεικτική της
επιθυμίας των υποψηφίων.
• Πρέπει υποχρεωτικά να κάνει αίτηση απευθείας στο Στρατό, Αστυνομία,
Πυροσβεστική ή Λιμενικό στις ημερομηνίες που θα ορισθούν από τις αντίστοιχες
προκηρύξεις όταν εκδοθούν.



Τμήματα με ειδικές προϋποθέσεις
Τα Τ.Ε.Φ.Α.Α αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι
1. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί η συμμετοχή για τις εξετάσεις στα Τ.Ε.Φ.Α.Α
στην ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από πρακτικές δοκιμασίες (αθλήματα)
και υγειονομικές εξετάσεις

3. Τα αθλήματα βαθμολογούνται

4. Επιλέγει ο υποψήφιος/α τρία από τα τέσσερα αθλήματα (δρόμος, άλμα σε4. Επιλέγει ο υποψήφιος/α τρία από τα τέσσερα αθλήματα (δρόμος, άλμα σε
μήκος, σφαιροβολία, κολύμβηση)

5. Η βαθμολογία στα μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πάνω από τη
βάση του 10

6. Βγαίνει ο μέσος όρος των βαθμολογιών των τριών αθλημάτων και αυτός
πολλαπλασιάζεται επί 2

7. Αυτό προστίθεται στο μέσο όρο από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα
Μαθήματα sos μόνο για τις συγκεκριμένα τμήματα



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)



Μαθητής/τρια Γ ́ τάξης εσπερινών ΓΕΛ
• Για να μπορεί να συμμετέχει στις πανελλαδικές πρέπει να συντρέχουν οι
παρακάτω συνθήκες
• Πλήρης φοίτηση για τις τρεις τάξη του εσπερινού ΓΕΛ
• Εγγραφή μετεγγραφή στην τελευταία τάξη ως εργαζόμενοι από βιοποριστική
ανάγκη α) λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον γονέα ή β) λόγω αναπηρίας των
γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια άνω του 67%
• Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού ΓΕΛ είτε μετά τη συμπλήρωση του
25ου έτους είτε λόγω ένταξης σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις
προμεσημβρινές ώρες.

• Δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για
Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό.

• Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού

• Οι μαθητές/τριες Γ ́ τάξης τριετούς εσπερινού ΓΕΛ μπορούν να
συμμετέχουν με τους υποψήφιους των ημερησίων ΓΕΛ
αρκεί να το δηλώσουν στην Αίτηση –Δήλωση



Μαθητές/τριες ξένων σχολείων

 Συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής
αρχής της χώρας ότι ο τίτλος αυτός δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.

 Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία ξένου σχολείου
που λειτουργεί στην Ελλάδα.που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 Η κατάθεση το αντίγραφο του απολυτηρίου των ξένων σχολείων που
λειτουργούν στην Ελλάδα ή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας οφείλει
να γίνει το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των βαθμολογιών των
Πανελλαδικών εξετάσεων



Υπολογισμός μορίων Υπολογισμός μορίων 
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις 

Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε 
Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:
Α. Ο μέσος όρος  των τεσσάρων μαθημάτων Χ  (επί) 1000. Δηλαδή αν ένας μαθητής γράψει:
Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
ΑΡΧΑΙΑ                                         15
ΙΣΤΟΡΙΑ                                        18
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ                          19
& ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ         12& ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ         12
 Έτσι  : 15+18+19+12=64/4=16*1000=16000

Β. Στη συνέχεια, εάν υπάρχουν και ειδικά μαθήματα στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα 
γινόμενα των γραπτών βαθμών των ειδικών μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας, οι οποίοι προβλέπονται.



Αρχικά ο υποψήφιος θα βρει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο 
σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στην ιστοσελίδα του Λυκείου του, το ανάλογο υπόδειγμα της Α-Δ, το 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) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) στο Λύκειο που φοιτά, αν πρόκειται για 
μαθητή. 
Αν πρόκειται για απόφοιτο, τότε η Α-Δ αποστέλλεται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο Αν πρόκειται για απόφοιτο, τότε η Α-Δ αποστέλλεται 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. 
Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η υποψήφιος/α θα ελέγξει την ορθότητα των 
στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα 
παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.



Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές 
εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε 
κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).
Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της 
Αίτησης-Δήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών 
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά, πρέπει ως τις 9 Απριλίου να υποβάλουν-
αποστείλουν με mail στο Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στην ίδια προθεσμία 30 Μαρτίου με 9 Απριλίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 
Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το τµήµα Μουσικών Σπουδών του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την 
Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική 
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1) Υποψήφιοι (μαθητές ή απόφοιτοι) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 
με το ΝΕΟ σύστημα
Όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που ενδιαφέρονται για 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι παλαιοί 
απόφοιτοι επιθυμούν, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το απόφοιτοι επιθυμούν, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το 
υπόδειγμα (Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ, 1 σελίδα για υποβολή) , και χωρίς 
δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο 
Λύκειό τους.

Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το mail και τα 
τηλέφωνα του Λυκείου τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό 
είναι να διαβάσουν τις οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ) ή/και τη 
σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΝΕΟ ΓΕΛ).



2) Απόφοιτοι-υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ 
σύστημα
Όσοι παλαιοί απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, που ίσχυσε πέρυσι, 
υποβάλλοντας τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, 1 
σελίδα για υποβολή) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το σελίδα για υποβολή) , και χωρίς δικαιολογητικά το συμπληρώνουν και το 
αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. 

Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το mail και τα τηλέφωνα 
του Λυκείου τους. Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις 
οδηγίες (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ 
εγκύκλιος ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ).



3) Υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ
Όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι παλαιοί 
απόφοιτοι επιθυμούν, υποβάλλουν τη σχετική Α-Δ. Βρίσκουν το 
υπόδειγμα (Α-Δ ΕΠΑΛ 1) / (Α-Δ ΕΠΑΛ 2) , και χωρίς δικαιολογητικά το 
συμπληρώνουν και το αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους. 

Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το email και τα Στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μπορούν να βρουν το email και τα 
τηλέφωνα του Λυκείου τους. 

Για να το συμπληρώσουν σωστά, καλό είναι να διαβάσουν τις οδηγίες 
(ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 1/2) ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ 
εγκύκλιος ΕΠΑΛ).



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)
 Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι 
συμμετείχαν 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 
Αίτηση - Δήλωση, 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. 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.



Και για τις 3 παραπάνω περιπτώσεις (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), όσοι ενδιαφέρονται για τα 
3 μουσικά Τμήματα, συμπληρώνουν και αποστέλλουν με email στο Λύκειό τους επιπλέον Α-Δ 
(Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΟ ΓΕΛ ή ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), αφού διαβάσουν και τον κατάλογο μουσικών 
οργάνων (ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ).

Και για τις 3 παραπάνω περιπτώσεις (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι υποψήφιοι με Και για τις 3 παραπάνω περιπτώσεις (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι υποψήφιοι με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία προφορικά, πρέπει ως τις 9 Απριλίου να συνυποβάλουν-αποστείλουν με email στο 
Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει και 
ΕΦΟΣΟΝ βέβαια δεν τα έχουν ήδη καταθέσει στο Λύκειό τους.



Όλοι οι υποψήφιοι (Νέο ΓΕΛ, Παλαιό ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) θα πρέπει 30 
Μαρτίου ως 9 Απριλίου, χωρίς άλλα δικαιολογητικά να στείλουν την 
Α-Δ (1 σελίδα για υποβολή) στο Λύκειό τους.

Αν είναι υποψήφιοι για τα 3 Μουσικά Τμήματα, θα στείλουν την 
επιπλέον Α-Δ Μουσικά (1 σελίδα για υποβολή). Μόνο αν είναι 
υποψήφιοι για προφορική εξέταση, τότε θα στείλουν δικαιολογητικά.



Πηγές

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

• ΥΑ Φ251/25089/2020 (ΦΕΚ Β 6́43)

• Εγκύκλιος Φ251//42307/Α5/19-3-2019

• Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α )́• Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α )́

• Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α )́

• Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α )́

• Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α )́

• Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α )́
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