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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;

 Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ),

εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχουν

υποχρεωτικά με το ΝΕΟ σύστημα, ενώ οι

απόφοιτοι ημερήσιου ή εσπερινού μπορούν

εναλλακτικά να επιλέξουν αν θα

συμμετάσχουν με το ΠΑΛΑΙΟ ή με το ΝΕΟ

σύστημα.



Τα 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.

Αντίθετα 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. Τέλος,

• τα δύο συστήματα (παλαιό/νέο) έχουν διαφορετική εξεταστέα

ύλη,

• διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα, διαφορετικό

τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ; 



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.

Ποια η προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης;



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 που

φοιτά, αν πρόκειται για μαθητή

Που βρίσκω το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης; 



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.

Μπορώ να τροποποιήσω  την Α-Δ που υπέβαλα;



Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις

αποστέλλεται με mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται

ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

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.



Το υπόδειγμα της Αίτησης-Δήλωσης είναι μοναδικό και κοινό για

όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

❑ Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα

της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει

πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο πεδίο δ)

Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί

❑ Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:

- για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές

Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος.

- 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.



Οι μαθητές/ριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα

Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.

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.



Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ

Γενικά οι μαθητές/ριες υποβάλλουν (αποστέλλουν με mail) την

Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά.

Με νεότερες οδηγίες αργότερα 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.

Ποια είναι τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ;



❑ Οι 2 σελίδες: 

➢ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (μαθητής ή απόφοιτος) ΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ με το ΝΕΟ

σύστημα και η σελίδα

➢ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) με το ΝΕΟ σύστημα

αφορούν όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) των

πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. -

Από τι αποτελείται η Α-Δ;









ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ 

(Συμπληρώνονται όλα τα ΓΚΡΙ στοιχεία)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-12 και 13 και 16:  Συμπλήρωσε με κεφαλαία ευανάγνωστα 

γράμματα/αριθμούς τα ζητούμενα στοιχεία. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 14-15,17: Αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από το Λύκειο, ΟΧΙ 

από τον υποψήφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 :  Επιλέγεις με Χ, αν είσαι υποψήφιος ΜΟΝΟ για τα 3 Μουσικά 

Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19α : Επιλέγεις με Χ μία Ομάδα Προσανατολισμού που οδηγεί σε 

ένα ΜΟΝΟ επιστημονικό πεδίο με πανελλαδικές εξετάσεις στα 4 συγκεκριμένα 

μαθήματα (Τα στοιχεία 19β και 19γ δεν αφορούν την Αίτηση-Δήλωση για το 

ΝΕΟ σύστημα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  19δ:  Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς να εξεταστείς πανελλαδικά σε 

κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  19ε:  Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς κάποια/ες από τις επιλογές (η 

δήλωση για τα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 και 19. δ) 10+11): Όποιος υποψήφιος/α επιλέξει ή το 18 ή το 

19 δ) 10+11, απαιτείται επιπλέον να υποβάλει και τη σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη 
Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20:   Επιλέγεις με Χ, μόνο αν είσαι υποψήφιος για προφορική 

εξέταση και κατέχεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποστείλεις στο 

Λύκειό σου με email. 




