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Για να εξυπθρετιςουμε τουσ μακθτζσ/τριεσ και τουσ απόφοιτουσ/εσ ςυντάχκθκαν οι ςθμειϊςεισ που 

ακολουκοφν.  

ΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΝ ΥΡΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ Υ.Α., ΤΗΝ ΟΡΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ 

ΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι, εάν χρειάηονται τθν υποςτιριξθ του Κ.Ε.Σ.Υ. μποροφν να 

επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα 2441354525/4 και ςτο kesypkar@sch.gr  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ππωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία, όλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ του 

2020 των Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ), για ειςαγωγι ςτθν 

Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, πρζπει να υποβάλουν ςτο Λφκειό τουσ Αίτθςθ-Διλωςθ (Α-Δ) υποψθφιότθτασ 

ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ. 

Η προκεςμία για φζτοσ ορίηεται από τθν Δευτζρα 30 Μαρτίου ωσ και τθν Ρζμπτθ 9 Απριλίου 2020 για 

όλουσ τουσ υποψθφίουσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ των Γενικϊν 

Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ). 

 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω προκεςμία πρζπει να τθρθκεί από όλουσ τουσ υποψθφίουσ. 

Με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει:  
α) Τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα τζςςερα (4) μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτεί πανελλαδικά, για 
να ζχει πρόςβαςθ ςε 1 ςυγκεκριμζνο πεδίο  
δ) Τα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμεί να εξεταςτεί (ΞΖΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΣΧΕΔΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ). Για να 
μπορζςει να ςυμμετάςχει ο/θ υποψιφιοσ/α ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςε Σχολζσ/Τμιματα 
με ειδικά μακιματα απαιτείται θ επιτυχισ εξζταςθ ςε κακζνα από αυτά (βακμολογικι βάςθ το 10 με 
άριςτα το 20). 
ε) Αν επικυμεί να είναι υποψιφιοσ/α:  
- για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ. Τισ Σχολζσ αυτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να τισ δθλϊςουν οι υποψιφιοι/εσ με τα εςπερινά ΓΕΛ.  
- για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ.  
- για τα ΤΕΦΑΑ.( Για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο/θ υποψιφιοσ/α ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για 
ειςαγωγι ςτα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβάλει και ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ 
και πρακτικισ δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί από το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων, 
προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα)). 
Η διλωςθ για το ςτοιχείο ε) δεν είναι δεςμευτικι, πλθν των ΤΕΦΑΑ, θ διλωςθ για τα οποία είναι 
υποχρεωτικι.  
ΓΕΝΙΚΟΤΕΑ, όλα τα ςτοιχεία που δθλϊνει ο υποψιφιοσ ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ είναι υποχρεωτικά για τθ 

ςυμμετοχι του ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, εκτόσ από τθν επικυμία για Στρατιωτικζσ 

Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ/Σχολζσ 

Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, που είναι απλϊσ ενδεικτικι. (Για το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, το 

Τμιμα Ελεγκτϊν Αεράμυνασ τθσ Σχολισ Ικάρων κα δεχκεί ειςακτζουσ και άρα κα υπάρχει ςτο 

μθχανογραφικό δελτίο του 2020). 
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Να ςθμειϊςουμε ότι θ Α-Δ είναι δεςμευτικι ωσ προσ τα ειδικά μακιματα (ξζνθ γλϊςςα, ςχζδιο, μουςικι) 
και πρζπει να δθλωκοφν υποχρεωτικά. Γι’ αυτό μποροφν οι υποψιφιοι να τα δθλϊςουν κι αν 
μετανιϊςουν να μθ διαγωνιςτοφν ςε αυτά. Δε κα επθρεαςτεί θ γενικι ςειρά των μορίων τουσ, παρά μόνο 
ςτα τμιματα που προαπαιτοφν τα ειδικά μακιματα. Αυτό πρζπει να το προςζξουν ιδιαιτζρωσ, διότι κα 
επθρεάςει μελλοντικά και το δικαίωμά τουσ να δθλϊςουν με το 10% τμιματα που προαπαιτοφν ειδικά 
μακιματα.  

Οι απόφοιτοι μποροφν να επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα οποιαςδιποτε Ομάδασ 
Ρροςανατολιςμοφ. 

 Τθν Αίτθςθ-Διλωςθ υποβάλλουν και οι μακθτζσ/ριεσ και απόφοιτοι μειονοτικϊν ςχολείων και ΣΜΕΑΕ. 

Οι μακθτζσ/ριεσ υποβάλλουν (αποςτζλλουν με mail) τθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Λφκειό τουσ χωρίσ 
δικαιολογθτικά ( αργότερα, κα ελεγχκεί θ ορκι καταχϊριςθ των ςτοιχείων μόνο με τθν επίδειξθ 
ταυτότθτασ (ελλθνικισ ι ξζνθσ) /διαβατθρίου (ελλθνικοφ ι ξζνου) ι άλλου επίςθμου εγγράφου 
αποδεικτικοφ τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ). 

Για τθν Αίτθςθ-Διλωςθ των αποφοίτων γενικά χρειάηεται: 
 ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυςθσ ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όμωσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ:  
-αν οι απόφοιτοι υποβάλουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Λφκειο που αποφοίτθςαν, δεν χρειάηεται ΑΜΕΣΑ θ 
υποβολι του  
- αν οι απόφοιτοι υποβάλουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Λφκειο κοντά ςτθν κατοικία τουσ, δεν χρειάηεται 
ΑΜΕΣΑ θ υποβολι του. Το Λφκειο υποβολισ κα επικοινωνιςει με το Λφκειο αποφοίτθςθσ και κα 
διαςταυρϊςει τα ςτοιχεία, με τον πιο πρόςφορο τρόπο.  
Αν ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ζχει εκδοκεί από ξζνο ςχολείο ςυνυποβάλλεται (ΑΓΟΤΕΑ) 
βεβαίωςθ τθσ οικείασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν 
ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο ςχολείο, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ τίτλοσ δίδει τθ 
δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ. Στθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ζχει εκδοκεί από ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα απαιτείται επιπλζον βεβαίωςθ 
για τθ νόμιμθ λειτουργία του ςχολείου αυτοφ ςτθν Ελλάδα.  

ΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ: 

Αν πρόκειται για υποψιφιο/α που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ των εςπερινϊν 
Γενικϊν Λυκείων, τότε θ Αίτθςθ–Διλωςθ ςυνοδεφεται (ΑΓΟΤΕΑ) από τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων (βλ. ΚΕΦ 10). 

Αν ο/θ υποψιφιοσ/α, παρότι υπζβαλε Αίτθςθ-Διλωςθ, μετανιϊςει και δεν ςυμμετάςχει τελικά ςτισ 
εξετάςεισ, δεν κα μπει ςτθ διαδικαςία επιλογισ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μζςω 
πανελλαδικϊν εξετάςεων το ίδιο ζτοσ. Ωςτόςο, αυτόσ ο/θ υποψιφιοσ/α κα μπορεί οποιοδιποτε επόμενο 
ζτοσ να ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Λόγω των ζκτακτων ςυνκθκϊν, φζτοσ διαφοροποιείται θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ (Α-Δ) και θ 
διαδικαςία κα γίνει θλεκτρονικά, εξ αποςτάςεωσ και με απλά βιματα.  

Η Αίτθςθ – Διλωςθ αποςτζλλεται με mail από τουσ υποψθφίουσ ςτο Λφκειό τουσ και 
καταχωρίηεται θλεκτρονικά ςτα Λφκεια. 



Αρχικά ο υποψιφιοσ κα βρει ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr, ςτο 
ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ι ςτθν ιςτοςελίδα του Λυκείου του, το ανάλογο υπόδειγμα τθσ Α-Δ, το κατεβάηει 
και αποκθκεφει το αρχείο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ ςτον υπολογιςτι του. Στθ ςυνζχεια το ςυμπλθρϊνει 
(μόνο τα γκρι ςτοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου διακζτει. Τζλοσ το αποςτζλλει 
ςυμπλθρωμζνο θλεκτρονικά (με email) για θλεκτρονικι καταχϊριςθ, μζςα ςτθν προβλεπόμενθ 
προκεςμία (30 Μαρτίου ωσ 9 Απριλίου 2020) ςτο Λφκειο που φοιτά, αν πρόκειται για τελειόφοιτο 
μακθτι.  

Αν πρόκειται για απόφοιτο, τότε θ Α-Δ αποςτζλλεται ςτο Λφκειο από το οποίο αποφοίτθςε ι ςτο 
πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του Λφκειο. Σε όποιο Λφκειο αποςταλεί και καταχωριςτεί θ Α-Δ του 
αποφοίτου, ςε αυτό το Λφκειο ι ςτο αντίςτοιχο εξεταςτικό κζντρο κα εξεταςτεί ο απόφοιτοσ. 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υποψιφιοσ κελιςει εντόσ του διαςτιματοσ υποβολισ τθσ Α-Δ, να 
τροποποιιςει τθν Α-Δ που υπζβαλε, τότε κα πρζπει να ςτείλει νζα Α-Δ με τθν ζνδειξθ «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-
ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο, ηθτϊντασ τθν τροποποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ. Σε επόμενο ςτάδιο 
και με νεότερεσ οδθγίεσ, ο/θ υποψιφιοσ/α κα ελζγξει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά πράγματι 
ανταποκρίνονται ςτισ επικυμίεσ του, κα υπογράψει και κα παραλάβει ζνα αντίγραφο τθσ Α-Δ, το οποίο 
και κα φυλάξει μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων. 

Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 
αναρτϊνται τα κατά περίπτωςθ υποδείγματα τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ και οι ςχετικζσ εγκφκλιοι που 
περιγράφουν πλιρωσ τθ διαδικαςία και τα αναλυτικά δικαιολογθτικά για κάκε κατθγορία υποψθφίου 
(ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, μακθτισ ι απόφοιτοσ).  

Υπενκυμίηεται ότι όλοι οι ωσ άνω μακθτζσ και απόφοιτοι (υποψιφιοι των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ 
και ΕΡΑΛ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία προφορικά, πρζπει ωσ τισ 9 Απριλίου να υποβάλουν-αποςτείλουν με mail ςτο Λφκειό τουσ και 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Στθν ίδια προκεςμία 30 Μαρτίου με 9 Απριλίου οι υποψιφιοι που τυχόν ενδιαφζρονται για τα 3 Μουςικά 
Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ (το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθµίου, 
το Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθµίου Μακεδονίασ, και το Τµιµα Μουςικϊν 
Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων), εκτόσ από τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, 
υποβάλλουν-αποςτζλλουν με mail και ςχετικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Υποψιφιοι (μακθτζσ ι απόφοιτοι) για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ με το ΝΕΟ ςφςτθμα: 

Πλοι οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΓΕΛ που ενδιαφζρονται για πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, κακϊσ και όςοι παλαιοί απόφοιτοι επικυμοφν, υποβάλλουν τθ ςχετικι Α-Δ. Βρίςκουν το 
υπόδειγμα (Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ, 1 ςελίδα για υποβολι) , και χωρίσ δικαιολογθτικά το ςυμπλθρϊνουν και το 
αποςτζλλουν με email ςτο Λφκειό τουσ. Στο ΑΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μποροφν να βρουν το mail και 
τα τθλζφωνα του Λυκείου τουσ. Για να το ςυμπλθρϊςουν ςωςτά, καλό είναι να διαβάςουν τισ οδθγίεσ 
(ΑΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ) ι/και τθ ςχετικι εγκφκλιο (ΑΧΕΙΟ εγκφκλιοσ ΝΕΟ ΓΕΛ). 

2. Απόφοιτοι-υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ με το ΡΑΛΑΙΟ ςφςτθμα 
Πςοι παλαιοί απόφοιτοι επικυμοφν, μποροφν να επιλζξουν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ με το ΡΑΛΑΙΟ ςφςτθμα, που ίςχυςε πζρυςι, υποβάλλοντασ τθ ςχετικι Α-Δ. Βρίςκουν το 
υπόδειγμα (Α-Δ ΡΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, 1 ςελίδα για υποβολι) , και χωρίσ δικαιολογθτικά το ςυμπλθρϊνουν και το 
αποςτζλλουν με email ςτο Λφκειό τουσ. Στο ΑΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μποροφν να βρουν το mail και 
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τα τθλζφωνα του Λυκείου τουσ. Για να το ςυμπλθρϊςουν ςωςτά, καλό είναι να διαβάςουν τισ οδθγίεσ 
(ΑΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΛΑΙΟ ΓΕΛ) ι/και τθ ςχετικι εγκφκλιο (ΑΧΕΙΟ εγκφκλιοσ ΡΑΛΑΙΟ ΓΕΛ). 

3. Υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ 
Πλοι οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΕΡΑΛ που ενδιαφζρονται για πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, κακϊσ και όςοι παλαιοί απόφοιτοι επικυμοφν, υποβάλλουν τθ ςχετικι Α-Δ. Βρίςκουν το 
υπόδειγμα (Α-Δ ΕΡΑΛ 1) / (Α-Δ ΕΡΑΛ 2) , και χωρίσ δικαιολογθτικά το ςυμπλθρϊνουν και το αποςτζλλουν 
με email ςτο Λφκειό τουσ. Στο ΑΧΕΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ μποροφν να βρουν το mail και τα τθλζφωνα 
του Λυκείου τουσ. Για να το ςυμπλθρϊςουν ςωςτά, καλό είναι να διαβάςουν τισ οδθγίεσ (ΑΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΡΑΛ 1/2) ι/και τθ ςχετικι εγκφκλιο (ΑΧΕΙΟ εγκφκλιοσ ΕΡΑΛ). 

Και για τισ 3 παραπάνω περιπτϊςεισ (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΡΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΡΑΛ), όςοι ενδιαφζρονται για τα 3 μουςικά 
Τμιματα, ςυμπλθρϊνουν και αποςτζλλουν με email ςτο Λφκειό τουσ επιπλζον Α-Δ (Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΟ 
ΓΕΛ ι ΡΑΛΑΙΟ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ), αφοφ διαβάςουν και τον κατάλογο μουςικϊν οργάνων (ΑΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΟΓΑΝΑ). 

Και για τισ 3 παραπάνω περιπτϊςεισ (ΝΕΟ ΓΕΛ, ΡΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΡΑΛ), οι υποψιφιοι με αναπθρία και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία προφορικά, πρζπει 
ωσ τισ 9 Απριλίου να ςυνυποβάλουν-αποςτείλουν με email ςτο Λφκειό τουσ και τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, αφοφ τα ζχουν ςκανάρει ι φωτογραφίςει και ΕΦΟΣΟΝ βζβαια δεν τα ζχουν ιδθ 
κατακζςει ςτο Λφκειό τουσ. 

Για τθ διευκόλυνςθ των υποψθφίων, κα γίνει προςπάκεια τα Λφκεια να επικοινωνιςουν τθλεφωνικά ι με 
mail με τουσ μακθτζσ και να τουσ ενθμερϊςουν για τθ διαδικαςία τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ. Για τυχόν 
απορίεσ, οι μακθτζσ κα απευκφνονται τθλεφωνικά ι με mail ςτα Λφκειά τουσ, ενϊ τα Λφκεια κα 
υποςτθρίηονται από το Υπουργείο Ραιδείασ, όπωσ περιγράφεται ςτισ εγκυκλίουσ. Σε κάκε περίπτωςθ ςε 
επόμενο χρονικό ςτάδιο, κα ελεγχκεί θ ορκότθτα των ςτοιχείων και των προτιμιςεων των υποψθφίων 
και κα αποκαταςτακοφν τυχόν ελλείψεισ ι ςφάλματα. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Συνοψίηοντασ: 

1. Πλοι οι υποψιφιοι (Νζο ΓΕΛ, Ραλαιό ΓΕΛ, ΕΡΑΛ) κα πρζπει από 30 Μαρτίου ωσ 9 Απριλίου, χωρίσ άλλα 
δικαιολογθτικά να ςτείλουν τθν Α-Δ (1 ςελίδα για υποβολι) ςτο Λφκειό τουσ. Αν είναι υποψιφιοι για τα 3 
Μουςικά Τμιματα, κα ςτείλουν τθν επιπλζον Α-Δ Μουςικά (1 ςελίδα για υποβολι). Μόνο αν είναι 
υποψιφιοι για προφορικι εξζταςθ, τότε κα ςτείλουν δικαιολογθτικά. 

2. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ 
Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, τισ Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ και τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει επιπλζον να υποβάλουν αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία, 
ςτθν Ρυροςβεςτικι, ςτο Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ 
προκθρφξεισ που κα εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικοφν ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ 
εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ κα διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αςτυνομικά 
Τμιματα, τθν Ρυροςβεςτικι και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ αντίςτοιχα. 

3. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για τα ΤΕΦΑΑ και κα ςυμμετάςχουν φζτοσ ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ, πρζπει υποχρεωτικά να δθλϊςουν τθν επικυμία τουσ για τα ΤΕΦΑΑ, ϊςτε να ςυμμετάςχουν 
και ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (υγειονομικι εξζταςθ και αγωνίςματα). 

 



4. Υποψιφιοι για το 10% των κζςεων (χωρίσ νζα εξζταςθ) μποροφν να είναι μόνο όςοι εξετάςτθκαν 
πανελλαδικά το 2018 ι το 2019 (με τα θμεριςια ΓΕΛ ι με τα θμεριςια ΕΡΑΛ). Πςοι επικυμοφν να είναι 
υποψιφιοι για το 10% των κζςεων, δεν κα υποβάλουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά απευκείασ 
μθχανογραφικό δελτίο. 

5. Πςοι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΓΕΛ ι των ΕΡΑΛ εμπίπτουν ςτθν ειδικι κατθγορία των 
υποψθφίων-παςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ (για ειςαγωγι ςτο 5% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ 
εξετάςεισ), ζχουν ιδθ αποκτιςει νζο πιςτοποιθτικό τθσ πάκθςισ τουσ από τισ αρμόδιεσ επταμελείσ 
επιτροπζσ των νοςοκομείων. Αυτοί οι μακθτζσ, εφόςον δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ, δεν υποβάλλουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά κα κατακζςουν μθχανογραφικό ςε 
θμερομθνίεσ που κα ανακοινωκοφν αργότερα. Εάν το επικυμοφν, μποροφν να ςυμμετάςχουν και ςτισ 
πανελλαδικζσ. 

6. Υποψιφιοσ/α που με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, δεν κα μπορζςει να 

εξεταςτεί ςε αυτό, ενϊ αν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα και τελικά δεν το εξεταςτεί, απλϊσ κα 

αποκλειςτεί από τα Τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε αυτό.  

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΗΣ Υ.Α. 

Οι υποψιφιοι για τα μουςικά  τμιματα: 

 Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου,  

 Τμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και  

 Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, 
 υποχρεοφνται εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, από 30 Μαρτίου ωσ 9 Απριλίου 2020 να δθλϊςουν 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εν λόγω εξετάςεισ με ςχετικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ, θ οποία ζχει τον τφπο 
Ραραρτιματοσ τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Οι υποψιφιοι, μακθτζσ και 
απόφοιτοι, που ενδιαφζρονται να ειςαχκοφν ςτα ανωτζρω Μουςικά εξετάηονται μζςω κοινϊν 
ειςαγωγικϊν εξετάςεων πανελλαδικοφ επιπζδου ςτα εξισ δφο (2) μουςικά μακιματα:  
α) Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρθςίασ των υποψθφίων. 
Ωσ μουςικό όργανο εννοείται και θ φωνθτικι τζχνθ.  
β) Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο κεωρθτικϊν και ακουςτικϊν 

μουςικϊν γνϊςεων. 

Επιπλζον οι υποψιφιοι, μακθτζσ και απόφοιτοι, εξετάηονται μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων των ΓΕΛ 
ςτο μάκθμα Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία των Γενικϊν Λυκείων με το ΝΕΟ ςφςτθμα.  
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ειςαγωγι του υποψθφίου ςτα ανωτζρω 3 Τμιματα είναι  
α) ο υποψιφιοσ να επιτφχει ςε κακζνα μουςικό μάκθμα βακμό τουλάχιςτον ίςο με το 30% του άριςτα,  
β) ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των δφο μουςικϊν μακθμάτων πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% 
του άριςτα και  
γ) ο υποψιφιοσ να ζχει προςζλκει ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία» 

των ΓΕΛ. 

ΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Πςοι εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ πρζπει να υποβάλουν-αποςτείλουν με mail τα 
ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο Λφκειό τουσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ, 
δθλαδι ωσ 9 Απριλίου 2020. Τα δικαιολογθτικά τα αποςτζλλουν με email, μαηί με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ, 
αφοφ τα ζχουν ςκανάρει ι φωτογραφίςει με κινθτό τθλζφωνο και ςυμπλθρϊνουν X ςτο τελευταίο 
κουτάκι 20 τθσ Α-Δ.  



Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία (μετά τθν 9-4-2020) δεν 

γίνονται δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ λόγουσ (π.χ. ςπάςιμο χεριοφ ι 

προςωρινι αναπθρία των άνω άκρων από γεγονόσ που μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ). 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίσ νζα εξζταςθ) 
 
Υποψιφιοι για το 10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ δικαιοφνται να είναι όςοι ςυμμετείχαν ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Ημεριςιων ΓΕΛ το 2018 ι το 2019, οι οποίοι κα ςυμπλθρϊςουν 
μθχανογραφικό δελτίο με 4 επιςτθμονικά πεδία.  
Οι υποψιφιοι/εσ για το 10% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ νζα εξζταςθ δεν υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, 
αλλά κατευκείαν μθχανογραφικό δελτίο. 
 Αν τυχόν επικυμοφν ειςαγωγι ςε Στρατό, Αςτυνομία, Ρυροςβεςτικι, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν ςχετικι 
αίτθςθ ςτο αρμόδιο Υπουργείο και ςυμμετζχουν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. 
 Πςοι υποψιφιοι για το 10% επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιοφνται να 
ςυμμετάςχουν εκ νζου ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα), άρα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία με 
βάςθ τισ επιδόςεισ τουσ από τθ τελευταία ςυμμετοχι τουσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ.  
Το ίδιο ιςχφει και για τα τμιματα που προαπαιτοφν εξζταςθ ςε ειδικά μακιματα. 
Για τθν ειςαγωγι ςτα 3 Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία απαιτείται κάκε χρόνο νζα εξζταςθ 
και ςυνεπϊσ ςτα 3 Μουςικά Τμιματα δεν μπορεί να ειςαχκεί κάποιοσ με το 10%, χωρίσ νζα εξζταςθ.  
Επίςθσ, υπενκυμίηεται ότι όςοι υποψιφιοι/εσ ςυμμετζχουν ςτισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, 
δεν δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων.  
Τζλοσ, όςοι απόφοιτοι με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ του Μαρτίου δθλϊςουν υποψθφιότθτα για νζα εξζταςθ με 

τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προςζλκουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ςε ΚΑΝΕΝΑ μάκθμα, μετά τθν 

ανακοίνωςθ των βακμϊν των πανελλαδικϊν εξετάςεων των ΓΕΛ προςζρχονται ςτο Λφκειό τουσ, ϊςτε να 

υπαχκοφν ςτο ποςοςτό του 10% των κζςεων, χωρίσ νζα εξζταςθ, εφόςον το επικυμοφν, και εφόςον το 

δικαιοφνται, όςοι δθλαδι είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΓΕΛ το 2018 ι 

το 2019. 

ΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΤΗΣ Υ.Α. : 

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΛ 2020 με το ΝΕΟ ςφςτθμα 

Για ηη διευκόλυνζη ηων ενδιαθερομένων παραθέηουμε παρακάηω όλα ηα απαραίηηηα αρχεία (link): 

Α-Δ (Αίηηζη – Δήλωζη) ΝΕΟ ΓΕΛ (1 ζελίδα για υποβολή) 

ΑΡΥΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕ ΝΕΟ ΓΕΛ 

ΑΡΥΕΙΟ χεηική εγκύκλιος ΝΕΟ ΓΕΛ 

 

(Α-Δ) Αίηηζη – Δήλωζη ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 ζελίδα για υποβολή) 

ΑΡΥΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ. 

ΑΡΥΕΙΟ χεηική εγκύκλιος ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ 

 

(Α-Δ) Αίηηζη – Δήλωζη ΕΠΑΛ Τπόδειγμα 1 (1 ζελίδα για υποβολή) 

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΑΛ Τπόδειγμα 1 

(Α-Δ) Αίηηζη – Δήλωζη ΕΠΑΛ Τπόδειγμα 2 (1 ζελίδα για υποβολή) 

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΑΛ Τπόδειγμα 2 

ΑΡΥΕΙΟ χεηική εγκύκλιος ΕΠΑΛ 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%9D%CE%95%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%9D%CE%95%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B.docx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%9D%CE%95%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B.docx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1_1_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1_1.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1_2_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1_2.docx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82.pdf


(Α-Δ) Αίηηζη – Δήλωζη ΜΟΤΙΚΑ ΝΕΟ ΓΕΛ (1 ζελίδα για υποβολή) 

(Α-Δ) Αίηηζη – Δήλωζη  ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 ζελίδα για υποβολή) 

(Α-Δ) Αίηηζη – Δήλωζη  ΜΟΤΙΚΑ ΕΠΑΛ (1 ζελίδα για υποβολή) 

ΑΡΥΕΙΟ ΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΛΤΚΕΙΩΝ (mail και ηηλέθωνα) 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%9D%CE%95%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.docx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.docx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200327_%CE%91-%CE%94_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_1_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.docx
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