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Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) υποψηφίων μαθητών   

για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ  2020  

 

 

    Προθεσμία: Δευτέρα 30 Μαρτίου – Πέμπτη 9 Απριλίου 

    Εγκύκλιοι και Αιτήσεις – Δηλώσεις για μαθητές : εδώ 

 

    Υποβολή Αίτησης- Δήλωσης: Με email από τους υποψηφίους μαθητές ή από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Λύκειο τους – χωρίς 

δικαιολογητικά.  

     

https://www.minedu.gov.gr/rss/44476-27-03-2020-deltio-typou-ypovoli-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2020-n


   

 

  Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση 

πρέπει να υποβάλουν με email τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι 

τη λήξη της προθεσμίας, σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα από κινητό μαζί με την 

Α-Δ στην οποία θα συμπληρώσουν Χ στο αντίστοιχο κουτάκι. 



 
 

 
 

     Υποψήφιοι για τα 3 Μουσικά Τμήματα 

 

    Αν οι μαθητές  είναι υποψήφιοι για τα 3 μουσικά τμήματα (Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ) που εξετάζονται επιπλέον στα μαθήματα 

«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»  θα 

υποβάλλουν υποχρεωτικά και την Α-Δ (Παράρτημα) ΜΟΥΣΙΚΑ. Για τη 

συμπλήρωσή της θα συμβουλευτούν το έντυπο «ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 

που περιλαμβάνει τον κατάλογο μουσικών οργάνων. 

 

 



     Τροποποίηση 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 υποβολής, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.  Σε επόμενο 

στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο υποψήφιος θα ελέγξει την ορθότητα των 

στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα 

υπογράψει  δύο αντίγραφα και θα παραλάβει το ένα, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι 

το τέλος των εξετάσεων.  

 



ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

   

    Εάν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να εισαχθεί σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν 

την εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα πρέπει να κάνει δήλωση εξέτασης 

συμπληρώνοντας με Χ στην Α-Δ το κουτάκι που αντιστοιχεί στο/α ειδικό/ά 

μάθημα/τα που θέλει να εξεταστεί. 

  .   

     



Σχολές ή Τμήματα για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή 

δύο ειδικά μαθήματα: 

 

• α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ / Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ / 

Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής 

και Διοίκησης Τουρισμού Παν/μίου Αιγαίου / Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου → 

«Αγγλικά».  

 

• β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

ΑΠΘ  → «Γαλλικά». 

 

• γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

του ΑΠΘ → «Γερμανικά». 

 

 



• δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

ΑΠΘ → «Ιταλικά». 

 

• ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ → «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 → ένα από: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  

 

• ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου → δύο από: 

«Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά». 

 



• η) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ → στα δύο ειδικά 

μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». 

 

• θ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων → στα 

δύο ειδικά μαθήματα  «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», και «Μουσική Αντίληψη και 

Γνώση».  

 

• ι) 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. → δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο». 

 



 

    Προϋπόθεση για να μπει ο υποψήφιος σε διαδικασία επιλογής για την 

εισαγωγή του στα παραπάνω τμήματα είναι  η επιτυχής εξέτασή του σε 

καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με 

άριστα το 20). 

 

 



Στρατιωτικές Σχολές –Σχολές Αστυνομίας - Σχολές Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας - Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ακαδημίες 

Εμπορικού Ναυτικού 

 

    Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για Στρατιωτικές Σχολές –Σχολές 

Αστυνομίας - Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Σχολές του Λιμενικού 

Σώματος και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλλουν  

και επιπλέον 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.  



    

Υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ 

 

    Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρέπει στην 

Αίτηση-Δήλωση να το δηλώσουν υποχρεωτικά συμπληρώνοντας Χ 

στο αντίστοιχο κουτάκι της Α-Δ, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν 

στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση & αγωνίσματα). 



Μαθητές/τριες  με Σοβαρές Παθήσεις (5% Χωρίς Εξετάσεις)  

 

 

   Οι μαθητές/μαθήτριες που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν 

αποκτήσει ήδη πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες 

επιτροπές των νοσοκομείων μπορούν να υποβάλλουν απευθείας 

ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με 

κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους.  



     

    Αν κάποιος/-α από τους/τις μαθητές/-τριες με σοβαρές παθήσεις 

επιθυμεί τη συμμετοχή του/της και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, 

μπορεί να υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και να συμμετέχει κανονικά 

και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 



• Υποψήφιοι για το 10 % των θέσεων (Χωρίς Εξέταση) 

 

   Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να 

είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ 

και των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ το 2018 ή το 2019. 

 

 

   Όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες Εσπερινών ΕΠΑΛ φέτος συμμετάσχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑΛ, ΜΟΝΟ για το ξεχωριστό 

επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών, δεν θα έχουν δικαίωμα για το 10% 

τα δύο επόμενα έτη.  

 



Ιστοσελίδα  

Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

2ου ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας 

 

http://2kesy-v.att.sch.gr/2kesyvathsyep 

      

     Email: 2kesyvathsyep@sch.gr 

http://2kesy-v.att.sch.gr/2kesyvathsyep
http://2kesy-v.att.sch.gr/2kesyvathsyep
http://2kesy-v.att.sch.gr/2kesyvathsyep

