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Ρρόςβαςθ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

 

Για τθν πρόςβαςθ απαιτοφνται: 

 

 Αίτθςθ – Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ  

     (ζωσ 9/4/2020) 
 

 Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν (όπου απαιτοφνται) 
 

 Συμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ 

Γεωργία Κωστοπούλοσ, 1ο ΚΕΣΥ Α΄ 
Αθήνας 
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Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ των ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ ζτουσ 2020. 

 Ρροκεςμία από τθν Δευτζρα 30 Μαρτίου ωσ και τθν Ρζμπτθ 9 Απριλίου 
2020 για τουσ υποψθφίουσ των Ρανελλαδικϊν  εξετάςεων  των Γενικϊν 
Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ). 

 

 Η  Αίτθςθ -Διλωςθ (Α-Δ) και θ διαδικαςία κα γίνει θλεκτρονικά, εξ 
αποςτάςεωσ.  

 

 Η Αίτθςθ – Διλωςθ αποςτζλλεται με mail από τουσ υποψθφίουσ ςτο 
Λφκειό τουσ και καταχωρίηεται θλεκτρονικά ςτα Λφκεια.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ 
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - 2020. 

 
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis 

 Υποβάλλεται-αποςτζλλεται με email από τουσ υποψθφίουσ/εσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ), οι 
οποίοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ι τθσ 
Γϋ τάξθσ τριετοφσ εςπερινοφ ι τθσ Δϋ τάξθσ τετραετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ. Με τθν Αίτθςθ – 
Διλωςθ (Α-Δ) 

  

Ο ενδιαφερόμενοσ/θ  δθλϊνει: 

 Τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα 4 μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτεί πανελλαδικά, για να 
ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα μόνο πεδίο. 

 Τα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμεί να εξεταςτεί. 

 Αν επικυμεί να είναι υποψιφιοσ για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ 
Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι 
υποψιφιοι με τα εςπερινά ΓΕΛ) - για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ.  

Γεωργία Κωστοπούλοσ, 1ο ΚΕΣΥ Α΄ 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

Στθν Αίτθςθ – Διλωςθ οι μακθτζσ δθλϊνουν : 

  τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ που ιδθ ζχουν επιλζξει και παρακολουκοφν, ενϊ οι 
απόφοιτοι μποροφν να επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα οποιαςδιποτε Ομάδασ 
Ρροςανατολιςμοφ.  

 Οι μακθτζσ υποβάλλουν τθν Α-Δ ςτο Λφκειό τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά, ενϊ οι απόφοιτοι κα 
κατακζςουν αργότερα υποχρεωτικά ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυςθσ 
ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

  Πλοι οι υποψιφιοι κα επιδείξουν ταυτότθτα ι διαβατιριο ι άλλο επίςθμο ζγγραφο 
αποδεικτικό τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ορκι καταχϊρθςθ του 
κωδικοφ 13.  

 Υποψιφιοι από ξζνα ςχολεία και υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν 
ΓΕΛ χρειάηονται επιπλζον προχποκζςεισ ι/και δικαιολογθτικά που κα πλθροφορθκοφν από 
το Λφκειό τουσ. 

  Οι υποψιφιοι για τισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ πρζπει να είναι Χριςτιανοί 
Ορκόδοξοι. Ειδικά για τθν ειςαγωγι ςτο Ρρόγραμμα Ιερατικϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί 
μόνο άρρενεσ υποψιφιοι. 
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Απόφοιτοι-υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ με 
το ΡΑΛΑΙΟ ςφςτθμα 

 

 Οι  απόφοιτοι-υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ με το ΡΑΛΑΙΟ ςφςτθμα: 

 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),  
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis      και χωρίσ δικαιολογθτικά 
το ςυμπλθρϊνουν και το αποςτζλλουν με email ςτο Λφκειό τουσ. 

Γεωργία Κωστοπούλοσ, 1ο ΚΕΣΥ Α΄ 
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Υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ 
 

 Οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΕΡΑΛ που ενδιαφζρονται για πρόςβαςθ 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ,  

 και όςοι παλαιοί απόφοιτοι επικυμοφν,  
 

 υποβάλλουν τθ ςχετικι Α-Δ.  
 

 Βρίςκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΕΡΑΛ 1) / (Α-Δ ΕΡΑΛ 2) 
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis  

    και χωρίσ δικαιολογθτικά το ςυμπλθρϊνουν και το  

    αποςτζλλουν με email ςτο Λφκειό 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). 
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Υποδείγματα – ζντυπα - οδθγίεσ 

 Στθν  ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ  

 

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis 

 

 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). 
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Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα 

ι δφο ειδικά μακιματα: 
 

 α) Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΡΑ/Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ 
ΑΡΘ/Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ./ Τουριςτικϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ./Οικονομικισ 
και Διοίκθςθσ Τουριςμοφ Ραν/μίου Αιγαίου/Τουριςμοφ του Ιονίου Ραν/μίου → «Αγγλικά».  
 

 β) Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του 
ΑΡΘ  → «Γαλλικά». 
 

 γ) Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ 
του ΑΡΘ → «Γερμανικά». 
 

 δ) Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ 
→ «Ιταλικά». 
 

 ε) Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ → «Ιςπανικά». 
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Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται 
εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα: 

 

 ςτ) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν 
του ΡΑ.ΜΑΚ. /  Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ραντείου 
Ραν/μίου / Επικοινωνίασ, Μζςων και Ρολιτιςμοφ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου / 
Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του ΕΚΡΑ /  Δθμοςιογραφίασ και Μζςων 
Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΡΘ / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του ΡΑ.Δ.Α. / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ 
του Ραν/μίου Ρατρϊν / Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ όδου και Κριτθσ 
→ζνα από: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  

 

 η) Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου → δφο από: 
«Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά». 

 

 θ) Μουςικϊν Σπουδϊν του ΕΚΡΑ / Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΘ → ςτα δφο ειδικά 
μακιματα «Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων». 
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Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται 
εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα: 

 
 κ) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΡ, του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΡΘ και των 

Ρανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ, Ρατρϊν, Δθμοκρίτειου Θράκθσ και Ιωαννίνων / Συντιρθςθσ 
Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ του ΡΑ.Δ.Α. /  Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ του 
ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του 
ΔΙ.ΡΑ.Ε. →ςτα δφο ειδικά μακιματα «Ελεφκερο Σχζδιο» και «Γραμμικό Σχζδιο». 

 

 Για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για 
ειςαγωγι ςτα παραπάνω τμιματα απαιτείται θ επιτυχισ εξζταςι του ςε κακζνα από τα 
αντίςτοιχα ειδικά μακιματα (βακμολογικι βάςθ του 10 με άριςτα το 20). 

 

 

Γεωργία Κωστοπούλοσ, 1ο ΚΕΣΥ Α΄ 
Αθήνας 

12 



Στρατιωτικζσ Σχολζσ - ΤΕΦΑΑ 

 Ο υποψιφιοσ δθλϊνει αν επικυμεί να είναι υποψιφιοσ για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ 
Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - (δεν ζχουν αυτό το 
δικαίωμα οι υποψιφιοι με τα εςπερινά ΓΕΛ) - για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ.  

  Τα ςχετικά ςτοιχεία  τθσ Α-Δ είναι απλϊσ ενδεικτικά τθσ επικυμίασ του υποψθφίου για τθν 
ειςαγωγι ςτα παραπάνω Τμιματα και Σχολζσ. Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο 
υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτισ ανωτζρω Σχολζσ πρζπει να υποβάλει 
οπωςδιποτε και αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό ι ςτθν Αςτυνομία ι ςτθν Ρυροςβεςτικι ι ςτο 
Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ  προκθρφξεισ  που κα 
εκδϊςουν  τα αρμόδια Υπουργεία.  

 Αντίκετα, ο υποψιφιοσ για τα ΤΕΦΑΑ πρζπει να δθλϊςει υποχρεωτικά το ςτοιχείο 19.ε)6) για να 
μπορζςει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ 
δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί από το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων, ϊςτε να 
ςυμμετάςχει ςτα αγωνίςματα για τα ΤΕΦΑΑ.  
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https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m/gel-
aitisi-panel 

 

Η διαδικαςία για τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ Α-Δ: 
 

 Στθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ι 
ςτθν ιςτοςελίδα του Λυκείου, ζχει αναρτθκεί 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 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. 
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Αίτθςθ – Διλωςθ 
προφορικά εξεταηομζνων 

 Οι  μακθτζσ και οι 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. 
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Αίτθςθ – Διλωςθ 
για τα Μουςικά τμιματα 

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. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 

 

 https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-
thema-exetaseis 
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Ειδικά Μακιματα 
Υπολογιςμόσ Μορίων 

 

 

 Στο ςφνολο μορίων, 

 προςτίκενται τα μόρια που προκφπτουν από το γινόμενο του βακμοφ του 
υποψθφίου/ασ ςτο απαιτοφμενο ειδικό μάκθμα ι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ με 
τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι κατά περίπτωςθ,  

 πολλαπλαςιαςμζνο επί το εκατό (100).  
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Αναλυτικά: 

 i) Βακμόσ ειδικοφ μακιματοσ είναι ο γραπτόσ βακμόσ που ςθμείωςε ςτθν απαιτοφμενθ 
εξζταςθ ο υποψιφιοσ μετά τθν αναγωγι του ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα με προςζγγιςθ 
δεκάτου.  

 Για τισ περιπτϊςεισ που εξετάηονται δφο ειδικά μακιματα, είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν 
των δφο ειδικϊν μακθμάτων. Ο μζςοσ όροσ υπολογίηεται μετά τθν αναγωγι των βακμϊν 
των δφο μακθμάτων ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα και εκφράηεται με προςζγγιςθ 
εκατοςτοφ.  

 Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ/α ζχει εξεταςκεί ςε περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλϊςςεσ, 
τότε ωσ βακμόσ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, για τα τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε 
μία από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ από αυτζσ που εξετάςτθκε, λαμβάνεται υπόψθ ο μεγαλφτεροσ 
βακμόσ από αυτοφσ που πζτυχε ςτισ ξζνεσ αυτζσ γλϊςςεσ.  

 ii) Βακμόσ πρακτικϊν δοκιμαςιϊν είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν που αντιςτοιχοφν ςτισ 
τρεισ δοκιμαςίεσ αγωνίςματα που διαγωνίςτθκε ο υποψιφιοσ και ο οποίοσ εκφράηεται με 
προςζγγιςθ εκατοςτοφ.  
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. 

 3. Αν ο υποψιφιοσ/α δεν πάρει μζροσ ςτθν εξζταςθ μακιματοσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ ι 
γενικισ παιδείασ που επζλεξε να εξεταςκεί πανελλαδικά, τότε κεωρείται ότι εξετάςκθκε ςτο 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα και πιρε γραπτό βακμό μθδζν (0).  

 

 Για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και τα Τμιματα ςτα 
Επιςτθμονικά Ρεδία του άρκρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ), όπωσ προςτζκθκε με το 
άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Αϋ) κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε δφο από τα εξεταηόμενα μακιματα τθσ Ομάδασ 
Ρροςανατολιςμοφ που είχε δθλϊςει. 
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. 
4.  Για τθν ειςαγωγι ςτο: 

 Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, 

 Τμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του   Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και ςτο  

 Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων  

 

      ιςχφει ο τρόποσ υπολογιςμοφ μορίων που προβλζπεται 

      από τισ διατάξεισ τθσ Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504  

      Βϋ/2019) υπουργικισ απόφαςθσ όπωσ κάκε φορά  

      ιςχφει 
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. 

Ρρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, διαδικαςίεσ και 
όργανα ςχετικά με τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ Γενικοφ 
Λυκείου από το 2020 και εφεξισ, με το «νζο» ςφςτθμα 

 
ΦΕΚ 643/27-2-2020, τ.2 
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Υποβολι τθσ Διλωςθσ προτίμθςθσ - Μθχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) 
ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

 
ΦΕΚ 643/27-2-2020 ,τ.2 

 α) Στο μθχανογραφικό δελτίο ο/θ υποψιφιοσ/α μπορεί να δθλϊνει προτίμθςθ για 
όςεσ Σχολζσ ι Τμιματα επικυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται ςε ζνα (1) 
ςυγκεκριμζνο Επιςτθμονικό Ρεδίο ανάλογα με τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα 
μακιματα τθσ οποίασ εξετάςτθκε πανελλαδικά και με οποιαδιποτε ςειρά.  
 

 Με τθ διλωςι του ο/θ υποψιφιοσ/α προςδιορίηει για ποιεσ Σχολζσ ι ποια Τμιματα 
επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία επιλογισ.  

 

 Υποψιφιοσ/α δεν δικαιοφται να δθλϊςει προτίμθςθ για Σχολι ι Τμιμα ι Ειςαγωγικι 
Κατεφκυνςθ Τμιματοσ ςτο οποίο είναι ιδθ φοιτθτισ/τρια, εφόςον υποβάλει ΜΔ για 
το ποςοςτό 10% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ νζα εξζταςθ. 
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. 
 Η ςυμπλιρωςθ τθσ ςειράσ προτίμθςθσ γίνεται με ςυνεχόμενθ αφξουςα 

αρίκμθςθ για τισ Σχολζσ ι τα Τμιματα, που επικυμεί ο/θ υποψιφιοσ/α.  

 Με τθ διλωςθ προτίμθςισ του ο/θ υποψιφιοσ/α αποδζχεται ότι ςε ςφγκριςθ 
με τουσ άλλουσ υποψθφίουσ/εσ δεν μπορεί να ειςαχκεί ςε Σχολι ι Τμιμα που 
δεν ζχει δθλϊςει. Αποδζχεται, επίςθσ, ότι δεν μπορεί να ειςαχκεί ςε Σχολι ι 
Τμιμα που προςδιόριςε ςτθ διλωςι του/θσ, αν το ςφνολο των μορίων 
του/τθσ είναι μικρότερο από το ςφνολο των μορίων του τελευταίου 
ειςαγομζνου που, ςφμφωνα με τον αρικμό ειςακτζων, ειςάγεται ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ Σχολι ι Τμιμα.  

 Επίςθσ, αποδζχεται ότι, αν με το ςφνολο των μορίων του/τθσ μπορεί να 
ειςαχκεί ςε περιςςότερεσ Σχολζσ ι Τμιματα, κα ειςαχκεί τελικά μόνο ςε 
εκείνθ τθ Σχολι ι το Τμιμα που προςδιόριςε ςτθ διλωςι του/τθσ, με ζνδειξθ 
προγενζςτερθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ Σχολζσ ι Τμιματα, που ζχει δθλϊςει. 
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. 
 Η διλωςθ προτίμθςθσ Σχολϊν ι Τμθμάτων ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο υποψθφίου/ασ, που 

υποβάλλεται θλεκτρονικά, με τα ατομικά ςτοιχεία και τισ επιλογζσ προτίμθςθσ Σχολϊν ι 
Τμθμάτων ειςαγωγισ, αποτελεί επίςθμο παραςτατικό για τθ μθχανογραφικι επεξεργαςία 
των ςτοιχείων του/τθσ υποψθφίου/ασ.  

 

 Η διλωςθ προτιμιςεων κάκε υποψθφίου/ασ ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο αντιπροςωπεφει 
τθν αυκεντικι ζκφραςθ τθσ κζλθςισ του/τθσ, θ οποία είναι οριςτικι, και μόνο εντόσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ επιτρζπεται θ ςυμπλιρωςθ ι θ τροποποίθςι τθσ. Μετά τθ λιξθ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ και εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ, κακοριηόμενου από τθν Επιτροπι 
Ζκδοςθσ Αποτελεςμάτων Επιλογισ, επιτρζπεται μόνο θ μερικι ι ολικι ανάκλθςθ τθσ 
διλωςθσ προτιμιςεϊν του. 
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Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ  

 Στουσ κατόχουσ απολυτθρίου οποιουδιποτε τφπου Λυκείου ι ιςότιμου απολυτθρίου 
άλλου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που παρζχει πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, που ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ του θμερθςίου ι 
εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου  χορθγείται Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςτισ Ρανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ του ζτουσ εξζταςθσ.  

 

 Στθ Βεβαίωςθ Συμμετοχισ αναγράφονται αρικμόσ πρωτοκόλλου, τα ςτοιχεία και ο 
κωδικόσ αρικμόσ του Λυκείου που τθν χορθγεί, τα ατομικά ςτοιχεία του/τθσ 
υποψθφίου/ασ και το Λφκειο αποφοίτθςισ του/τθσ, το ςχολικό ζτοσ ςυμμετοχισ του/θσ 
υποψθφίου/ασ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ του Γενικοφ Λυκείου για ειςαγωγι ςτθν 
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, κακϊσ και ο κωδικόσ αρικμόσ με τον οποίο ζλαβε μζροσ ςτισ 
Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ.  
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Βεβαίωςθ Συμμετοχισ 

 Στθ Βεβαίωςθ Συμμετοχισ αναγράφονται επίςθσ θ Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτθν οποία 
εξετάςτθκε ο/θ υποψιφιοσ/α, τα μακιματα ςτα οποία εξετάςτθκε πανελλαδικά, ο γραπτόσ 
βακμόσ που πζτυχε για κάκε πανελλαδικϊσ εξεταηόμενο μάκθμα και το ςφνολο των μορίων 
που ςυγκεντρϊνει για το επιςτθμονικό πεδίο που δφναται να είναι υποψιφιοσ/α.  

 

 Η Βεβαίωςθ Συμμετοχισ φζρει ςτο άνω αριςτερό μζροσ το εκνόςθμο, υπογράφεται από τον 
Διευκυντι του Λυκείου ι το νόμιμο αναπλθρωτι του και ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του 
Λυκείου που τθν εκδίδει. 

  

 Η Βεβαίωςθ Συμμετοχισ χορθγείται ςτουσ υποψθφίουσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ των 
βακμολογιϊν των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων του οικείου ζτουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κάκε φορά διατάξεισ.  
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Ρροχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι υποψθφίων ςτισ διαδικαςίεσ 
επιλογισ: 

 i) να είναι κάτοχοι απολυτθρίου οποιουδιποτε τφπου Λυκείου ι ιςότιμου απολυτθρίου 
άλλου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που παρζχει πρόςβαςθ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ι κάτοχοι απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ξζνου ςχολείου που λειτουργεί ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό, οι οποίοι ζχουν 
ςυμμετάςχει ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ Γενικοφ Λυκείου με το «νζο» ςφςτθμα 

 

  ii) να ζχουν υποβάλει οριςτικοποιθμζνο Μθχανογραφικό Δελτίο 
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Επιπλζον προχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι υποψθφίων ςτισ 
διαδικαςίεσ επιλογισ: 

 α) των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, των Σχολϊν Υπαξιωματικϊν των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, τθσ Ρυροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ, των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ κακϊσ και των Σχολϊν Δοκίμων 
Σθμαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, είναι να ζχουν κρικεί ικανοί το ζτοσ υποβολισ του 
ΜΔ για τισ Σχολζσ αυτζσ κατά τισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται για το ςκοπό 
αυτό από τισ ίδιεσ τισ Σχολζσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

 β) των Τμθμάτων για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, είναι θ επιτυχία 
βακμοφ ςτο ειδικό μάκθμα ίςου με το μιςό τουλάχιςτον του μζγιςτου δυνατοφ. Αν 
απαιτείται εξζταςθ ςε δφο ειδικά μακιματα, θ προχπόκεςθ αυτι ιςχφει χωριςτά για το 
κακζνα από τα εξεταηόμενα ειδικά μακιματα.  

 γ) των Τμθμάτων για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςτα 2 μουςικά μακιματα, είναι όςα 
ορίηονται με τθν Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Βϋ/2019) υπουργικι απόφαςθ, όπωσ κάκε 
φορά ιςχφει. δ) των ΤΕΦΑΑ, να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ αρικμ. 
Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Βϋ/2002) υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
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. 

Οι μακθτζσ/τριεσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ  

 

 που ζχουν υποβάλει Αίτθςθ-Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και 
παραπζμπονται ςτθν ειδικι εξεταςτικι περίοδο το δεφτερο δεκαπενκιμερο του Ιουνίου για 
λιψθ απολυτθρίου,  

 μποροφν να λάβουν μζροσ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ του ίδιου ζτουσ και εφόςον 
αποκτιςουν απολυτιριο τον Ιοφνιο του ίδιου ζτουσ, ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για 
ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

 

 Στθν περίπτωςθ που οι ανωτζρω μακθτζσ/τριεσ δεν αποκτιςουν απολυτιριο τον Ιοφνιο, 
φςτερα από τισ εξετάςεισ τθσ ειδικισ εξεταςτικισ περιόδου του Ιουνίου, θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ κεωρείται άκυρθ και αποκλείονται από τθ διαδικαςία επιλογισ για τθν 
ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

 

 Αν ο ίδιοσ υποψιφιοσ/α τον επόμενο χρόνο επικυμεί τθν ειςαγωγι του ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ, κα πρζπει να ςυμμετάςχει εκ νζου ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ.  
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Διαδικαςίεσ επιλογισ 

 α. Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται μόνο για τισ Σχολζσ ι τα Τμιματα που ζχουν 
δθλϊςει προτίμθςθ ειςαγωγισ και κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 
των κζςεων ειςακτζων ςε κάκε Σχολι ι Τμιμα κατά περίπτωςθ.  

 

 β. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ δφο ι περιςςοτζρων υποψθφίων ςτθ κζςθ του τελευταίου 
ειςαγόμενου ςε Σχολι ι Τμιμα, ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/α που ζχει μεγαλφτερο βακμό 
ςτο Αϋ μάκθμα τθσ παρακάτω περίπτωςθσ γ. Αν πάλι υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται ο/θ 
υποψιφιοσ/α με μεγαλφτερο βακμό ςτο μάκθμα Βϋ τθσ παρακάτω περίπτωςθσ γ. Αν πάλι 
υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/α με μεγαλφτερο άκροιςμα βακμϊν ςτα 
δφο μακιματα Γϋ και Δϋ τθσ παρακάτω περίπτωςθσ γ.  

 Αν και μετά τθν εξάντλθςθ όλων των παραπάνω κριτθρίων, εξακολουκοφν να υπάρχουν 
ιςοβακμοφντεσ, ειςάγονται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρακάτω περίπτωςθσ δ, όλοι οι 
ιςοβακμοφντεσ.  
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. 
 γ. Για κάκε επιςτθμονικό πεδίο τα μακιματα που υπολογίηονται για τα κριτιρια 

ιςοβακμίασ είναι τα ακόλουκα:  

 

 αα) για το πρϊτο (1ο) Επιςτθμονικό Ρεδίο: Αϋ Αρχαία Ελλθνικά, Βϋ Ιςτορία, Γϋ 
Κοινωνιολογία, Δϋ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία.  

 

 ββ) για το δεφτερο (2ο) Επιςτθμονικό Ρεδίο: Αϋ Μακθματικά, Βϋ Φυςικι, Γϋ Χθμεία, Δϋ 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία,  

 

 γγ) για το τρίτο (3ο) Επιςτθμονικό Ρεδίο: Αϋ Βιολογία, Βϋ Χθμεία, Γϋ Φυςικι, Δϋ Νεοελλθνικι 
Γλϊςςα και Λογοτεχνία,  

 

 δδ) για το τζταρτο (4ο) Επιςτθμονικό Ρεδίο: Αϋ Μακθματικά, Βϋ Οικονομία, Γϋ 
Ρλθροφορικι, Δϋ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία.  
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. 

 δ. Στθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ με τον τελευταίο ειςαγόμενο ςε ςχολι των Ανϊτατων 
Στρατιωτικϊν Εκπ/ κϊν Ιδρυμάτων, των Σχολϊν Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σχολϊν τθσ Αςτυνομικισ και Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, των 
Σχολϊν Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, κακϊσ και των Ακαδθμιϊν 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ και μετά τθν εξάντλθςθ των κριτθρίων τθσ προθγοφμενθσ 
περίπτωςθσ β,  

 

 ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/α που διλωςε τθ ςχολι αυτι με προγενζςτερθ ςειρά 
προτίμθςθσ.  

 

 Αν πάλι υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται ο υποψιφιοσ με μεγαλφτερο βακμό ςτο 
μάκθμα Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία.  

 

 Αν και πάλι υπάρχουν ιςοβακμοφντεσ, ειςάγονται όλοι οι ιςοβακμοφντεσ.  
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Θζματα και πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων  

 1. Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ διεξάγονται ταυτόχρονα ςε όλα τα Εξεταςτικά Κζντρα, 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινϊνεται από το Υπουργείο Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων,  

 

 με κζματα που επιλζγονται αποκλειςτικά από τθν Κ.Ε.Ε., κατά τθ διαδικαςία που ορίηεται 
ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςθσ και είναι κοινά για όλα τα Εξεταςτικά Κζντρα τθσ χϊρασ.  

 

 2. Η Υπουργόσ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνει τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων του Βϋ Τετραμινου, το πρόγραμμα διεξαγωγισ των 
πανελλαδικϊν εξετάςεων. Το πρόγραμμα των εξετάςεων αυτϊν γνωςτοποιείται ςτισ 
Διευκφνςεισ Δ.Ε. και ςτθ ςυνζχεια ςτα Γενικά Λφκεια τθσ χϊρασ όπου και αναρτάται ςτουσ 
πίνακεσ ανακοινϊςεων.  
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Θζματα Ρανελλαδικϊν εξετάςεων 

  Τα κζματα των πανελλαδικϊν εξετάςεων:  

 

 δίνονται ςτουσ υποψθφίουσ ςε φωτοαντίγραφα και οι απαντιςεισ τουσ ςθμειϊνονται 
ςε ειδικό τετράδιο (εκτόσ αν δίνεται άλλθ ειδικι οδθγία), ςτο οποίο προβλζπεται 
ειδικόσ χϊροσ για τθν αναγραφι των ατομικϊν ςτοιχείων του κάκε υποψθφίου, κακϊσ 
και ειδικόσ χϊροσ αναγραφισ τθσ βακμολογίασ των δφο βακμολογθτϊν και του τυχόν 
τρίτου βακμολογθτι, ςε περίπτωςθ που το γραπτό παραπζμπεται ςε 
αναβακμολόγθςθ 
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Υποχρεϊςεισ των υποψθφίων κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ  

 1. Η κατανομι των υποψθφίων ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ για τα πανελλαδικϊσ 
εξεταηόμενα μακιματα, γίνεται με αλφαβθτικι ςειρά και με τθν ευκφνθ τθσ Λυκειακισ 
Επιτροπισ, θ οποία ςυντάςςει ονομαςτικι κατάςταςθ εξεταηομζνων ςε κάκε αίκουςα. 
Η τοποκζτθςθ των υποψθφίων ςτισ κζςεισ και ο ζλεγχοσ είναι ευκφνθ των 
επιτθρθτϊν/τριϊν. Ραρζκκλιςθ επιβάλλεται ςτθν περίπτωςθ αδελφϊν ι ςυγγενϊν 
υποψθφίων. 

  

 2. Οι υποψιφιοι/εσ, κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν αίκουςα τθσ εξζταςθσ, δεν επιτρζπεται 
να φζρουν μαηί τουσ βιβλία, τετράδια, ςθμειϊςεισ, διορκωτικό υγρό ι ταινία, κινθτά 
τθλζφωνα, υπολογιςτικζσ μθχανζσ, θλεκτρονικά μζςα μετάδοςθσ ι αποκικευςθσ 
πλθροφοριϊν ι επικοινωνίασ, ι άλλα αντικείμενα, εκτόσ από αυτά που επιτρζπονται 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κ.Ε.Ε. ι τθσ Διεφκυνςθσ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων. Για 
τον ζλεγχο υπεφκυνοι είναι οι επιτθρθτζσ/τριεσ.  
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Βακμολόγθςθ γραπτϊν 

 Η βακμολόγθςθ των γραπτϊν των πανελλαδικϊν εξετάςεων γίνεται ςτθν 
κλίμακα 0-100 ανά βακμολογθτι/τρια, με ακζραιουσ μόνο αρικμοφσ και ο 
τελικόσ γραπτόσ βακμόσ,  

 

 

 ανάγεται ςτθν κλίμακα 0-20 και γράφεται ωσ δεκαδικόσ, όπου απαιτείται.  
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Αναβακμολόγθςθ μακιματοσ  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ των γραπτϊν δοκιμίων κάκε μακιματοσ, θ 
επιτροπι του Β.Κ. ελζγχει τισ διαφορζσ βακμολογίασ μεταξφ των δφο βακμολογθτϊν 
κάκε γραπτοφ δοκιμίου. 

 

   

1. Αν θ διαφορά βακμολογίασ είναι ίςθ ι μικρότερθ των δϊδεκα (12) μονάδων ςτθν 
κλίμακα 0-100, τελικόσ γραπτόσ βακμόσ υπολογιηόμενοσ ςτθν κλίμακα (0-20) είναι το 
πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ακροίςματοσ των βακμϊν των δφο βακμολογθτϊν δια του 
δζκα (10).  
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Αναβακμολόγθςθ 

 2. Αν θ διαφορά μεταξφ των βακμολογιϊν του αϋ και βϋ βακμολογθτι είναι μεγαλφτερθ 
από δϊδεκα (12) μονάδεσ ςτθν κλίμακα 0-100, τότε καλφπτονται από τθν Επιτροπι του 
Β.Κ. οι βακμοί και των δφο βακμολογθτϊν και το γραπτό δίνεται για αναβακμολόγθςθ 
ςε τρίτο βακμολογθτι (αναβακμολογθτι). 

 

  Ο τρίτοσ βακμολογθτισ (αναβακμολογθτισ), ο οποίοσ επιλζγεται μεταξφ των 
βακμολογθτϊν με μεγαλφτερθ εκπαιδευτικι εμπειρία και είναι κατά προτίμθςθ ΣΕΕ ι 
Διευκυντισ Λυκείου ι κακθγθτισ με βακμό Αϋ τθσ οικείασ ειδικότθτασ που ζχει διδάξει 
το μάκθμα κατά το τελευταίο ζτοσ διδαςκαλίασ του, διορκϊνει το γραπτό δοκίμιο με 
μαφρο ςτυλό με τθν ίδια διαδικαςία του δεφτερου βακμολογθτι και αναγράφει 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςτο ειδικό πλαίςιο του γραπτοφ δοκιμίου το βακμό 
αναβακμολόγθςθσ.  
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Τελικόσ βακμόσ γραπτοφ 

Τελικόσ γραπτόσ βακμόσ, του γραπτοφ δοκιμίου ςε περίπτωςθ αναβακμολόγθςισ του, 

 

Είναι: 

 

το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ακροίςματοσ των δφο μεγαλφτερων βακμϊν των βακμολογθτϊν 
δια του δζκα (10). 
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.  
 

 

 

Η  γνϊςθ των διαδικαςιϊν και των  προχποκζςεων   μασ    βοθκάει ςτο προγραμματιςμό.  

Ο προγραμματιςμόσ  και θ γνϊςθ  μασ διευκολφνει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου. 

 

Με γνϊςθ   και   κζλθςθ   κα πετφχετε τουσ ςτόχουσ ςασ. 
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