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∆ελτίο Τύπου 

Υποβολή Αίτησης – ∆ήλωσης 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-∆ήλωση (Α-∆) υποψηφιότητας συµµετοχής στις εξετάσεις αυτές. 

Η προθεσµία για φέτος ορίζεται από την ∆ευτέρα 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 (ΕΠΑΛ). 
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσµία πρέπει να τηρηθεί από όλους τους υποψηφίους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

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

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-∆, το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – ∆ήλωσης 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-∆ αποστέλλεται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία 
του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο αποσταλεί και καταχωριστεί η Α-∆ 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-∆, 
να τροποποιήσει την Α-∆ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-∆ µε την ένδειξη 
«ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ» 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-∆, 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-∆ήλωσης 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-∆ήλωσης. 

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-∆ήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν µε mail και 
σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση για τα 3 Μουσικά Τµήµατα. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 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-∆. Βρίσκουν το υπόδειγµα (Α-∆ 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 
Ο∆ΗΓΙΕΣ 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-∆. Βρίσκουν το υπόδειγµα (Α-∆ ΠΑΛΑΙΟ 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 
Ο∆ΗΓΙΕΣ 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-∆. Βρίσκουν το υπόδειγµα (Α-∆ ΕΠΑΛ 1) / (Α-∆ ΕΠΑΛ 2) , 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 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 1/2) 
ή/και τη σχετική εγκύκλιο (ΑΡΧΕΙΟ εγκύκλιος ΕΠΑΛ). 

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-∆ (Α-∆ 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 
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. 

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, θα γίνει προσπάθεια τα Λύκεια να επικοινωνήσουν 
τηλεφωνικά ή µε mail µε τους µαθητές και να τους ενηµερώσουν για τη διαδικασία της 
Αίτησης-∆ήλωσης. Για τυχόν απορίες, οι µαθητές θα απευθύνονται τηλεφωνικά ή µε mail 
στα Λύκειά τους, ενώ τα Λύκεια θα υποστηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως 
περιγράφεται στις εγκυκλίους. Σε κάθε περίπτωση σε επόµενο χρονικό στάδιο, θα ελεγχθεί 
η ορθότητα των στοιχείων και των προτιµήσεων των υποψηφίων και θα αποκατασταθούν 
τυχόν ελλείψεις ή σφάλµατα. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Συνοψίζοντας, όλοι οι υποψήφιοι (Νέο ΓΕΛ, Παλαιό ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) θα πρέπει 30 Μαρτίου 
ως 9 Απριλίου, χωρίς άλλα δικαιολογητικά να στείλουν την Α-∆ (1 σελίδα για υποβολή) στο 
Λύκειό τους. Αν είναι υποψήφιοι για τα 3 Μουσικά Τµήµατα, θα στείλουν την επιπλέον Α-∆ 
Μουσικά (1 σελίδα για υποβολή). Μόνο αν είναι υποψήφιοι για προφορική εξέταση, τότε 
θα στείλουν δικαιολογητικά. 

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνοµικές Σχολές, τις 
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις Σχολές του Λιµενικού Σώµατος και τις Σχολές 
της Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν 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 κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις 
θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνοµικά Τµήµατα, την Πυροσβεστική 
και τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές αντίστοιχα. 

3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συµµετάσχουν φέτος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυµία τους για τα 
ΤΕΦΑΑ, ώστε να συµµετάσχουν και στις πρακτικές δοκιµασίες (υγειονοµική εξέταση και 
αγωνίσµατα). 

4. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) µπορούν να είναι µόνο όσοι 
εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2018 ή το 2019 (µε τα ηµερήσια ΓΕΛ ή µε τα ηµερήσια 
ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν 
την Αίτηση-∆ήλωση, αλλά απευθείας µηχανογραφικό δελτίο. 

5. Όσοι από τους µαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εµπίπτουν στην 
ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 
5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της 
πάθησής τους από τις αρµόδιες επταµελείς επιτροπές των νοσοκοµείων. Αυτοί οι µαθητές, 
εφόσον δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν 
την Αίτηση-∆ήλωση, αλλά θα καταθέσουν µηχανογραφικό σε ηµεροµηνίες που θα 
ανακοινωθούν αργότερα. 

6. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παραθέτουµε παρακάτω όλα τα απαραίτητα αρχεία 
(link): 

Α-∆ ΝΕΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή) 



ΑΡΧΕΙΟ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ 

ΑΡΧΕΙΟ Σχετική εγκύκλιος ΝΕΟ ΓΕΛ 

Α-∆ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή) 

ΑΡΧΕΙΟ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ. 

ΑΡΧΕΙΟ Σχετική εγκύκλιος ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ 

Α-∆ ΕΠΑΛ Υπόδειγµα 1 (1 σελίδα για υποβολή) 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Υπόδειγµα 1 

Α-∆ ΕΠΑΛ Υπόδειγµα 2 (1 σελίδα για υποβολή) 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Υπόδειγµα 2 

ΑΡΧΕΙΟ Σχετική εγκύκλιος ΕΠΑΛ 

Α-∆ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή) 

Α-∆ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή) 

Α-∆ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ (1 σελίδα για υποβολή) 

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ (mail και τηλέφωνα) 

 

https://www.minedu.gov.gr/ekpaideusi/exetaseis-m 


