Από 25 ωρ και 30 Νοεμβπίος οι δηλώζειρ ηων μαθηηών για ζςμμεηοσή ζηιρ
Πανελλαδικέρ Εξεηάζειρ ηων ΓΕΛ έηοςρ 2021
Οδηγίερ και επιζημάνζειρ ππορ ηοςρ μαθηηέρ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Οη απόθνηηνη ζα ππνβάινπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξηζηεί θαη ζα
αλαθνηλσζεί ζε επόκελν ζηάδην.
ύκθσλα κε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζην ΦΔΚ 5158
Β΄/2020 θαη 5156 Β΄/2020, ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο ΑίηεζεοΓήισζεο ζα γίλεηαη εληόο ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, θαηά ην νπνίν
ν/ε ππνςήθηνο/α επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Δηδηθά
γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο 2021, κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ νη καζεηέο
ζα ππνβάινπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε
ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, ε νπνία θαη ζα θαηαρσξηζηεί ειεθηξνληθά. Με όκνηα απόθαζε
ζα θαζνξηζηεί ν ρξόλνο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ - Γειώζεσλ ησλ
απνθνίησλ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο 2021.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Λόγσ ησλ έθηαθησλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ, θέηνο δηαθνξνπνηείηαη ε ππνβνιή ηεο
Αίηεζεο-Γήισζεο (Α-Γ) θαη ε δηαδηθαζία ζα γίλεη ειεθηξνληθά, εμ απνζηάζεσο θαη
κε απιά βήκαηα. Η Αίηεζε– Γήισζε απνζηέιιεηαη κε mail από ηνπο καζεηέο ζην
Λύθεηό ηνπο θαη θαηαρσξίδεηαη ειεθηξνληθά ζηα Λύθεηα.
Αξρηθά, ν καζεηήο ζα βξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο www.minedu.gov.gr, ζην ζύλδεζκν ΔΞΔΣΑΔΙ, ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Λπθείνπ ηνπ, αλαξηεκέλν ην ππόδεηγκα ηεο Α-Γ, ην θαηεβάδεη θαη απνζεθεύεη ην
αξρείν ηεο Αίηεζεο–Γήισζεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ην ζπκπιεξώλεη (κόλν ηα γθξη ζηνηρεία) κε όπνην πξόγξακκα
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ δηαζέηεη.

Σέινο ην απνζηέιιεη ζπκπιεξσκέλν ειεθηξνληθά (κε email) γηα ειεθηξνληθή
θαηαρώξηζε, κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία (25 κε 30 Ννεκβξίνπ 2020) ζην
Λύθεην πνπ θνηηά.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο ζειήζεη εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο ππνβνιήο ηεο ΑΓ, λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Α-Γ πνπ ππέβαιε, ηόηε ζα πξέπεη λα ζηείιεη λέα Α-Γ κε ηελ
έλδεημε «ΝΔΑ ΑΙΣΗΗ-ΓΗΛΩΗ» κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν, δεηώληαο ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο.
ε επόκελν ζηάδην θαη κε λεόηεξεο νδεγίεο, ν/ε καζεηήο/ηξηα ζα ειέγμεη ηελ
νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη όηη απηά πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ,
ζα ππνγξάςεη θαη ζα παξαιάβεη έλα αληίγξαθν ηεο Α-Γ, ην νπνίν θαη ζα θπιάμεη
κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ.
ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο www.minedu.gov.gr, ζην
ζύλδεζκν ΔΞΔΣΑΔΙ, αλαξηάηαη ην ππόδεηγκα ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο θαη νη
ζρεηηθέο εγθύθιηνη πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο ηε δηαδηθαζία γηα θάζε θαηεγνξία
καζεηή (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, εκεξήζην ή εζπεξηλό). Δπίζεο, απνζηέιινληαη ήδε ζηα
Λύθεηα νη ζρεηηθέο εγθύθιηνη κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο.
Οη καζεηέο/ξηεο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ππνβάιινπλ/απνζηέιινπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο από 25 σο 30 Ννεκβξίνπ ζην Λύθεηό ηνπο, ρσξίο
δηθαηνινγεηηθά, όπσο όινη νη καζεηέο.
ε κεηαγελέζηεξν ρξόλν πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί κε λεόηεξε εγθύθιην από ηελ
ππεξεζία καο, απηνί νη καζεηέο ζα ππνβάινπλ ζηα Λύθεηά ηνπο επηπιένλ αίηεζε ε
νπνία ζα εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπο γηα πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε θαηά
πεξίπησζε θαζώο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
ηελ ίδηα πξνζεζκία 25 κε 30 Ννεκβξίνπ νη ππνςήθηνη πνπ ηπρόλ ελδηαθέξνληαη γηα
ηα 3 Μνπζηθά Σκήκαηα κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία εηζαγσγήο (ην Σµήµα Μνπζηθώλ

πνπδώλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεµίνπ, ην Σµήµα Μνπζηθήο Δπηζηήµεο θαη Σέρλεο ηνπ
Παλεπηζηεµίνπ Μαθεδνλίαο, θαη ην Σµήµα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ
Ισαλλίλσλ), εθηόο από ηελ Αίηεζε-Γήισζε γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο,
ππνβάιινπλ-απνζηέιινπλ κε mail θαη ζρεηηθή Αίηεζε-Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηα 3
Μνπζηθά Σκήκαηα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
1. Τπνςήθηνη-καζεηέο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ
Όινη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΓΔΛ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πξόζβαζε
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή Α-Γ. Βξίζθνπλ ην ππόδεηγκα
(Α-Γ ΓΔΛ, 1 ζειίδα γηα ππνβνιή), θαη ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ην ζπκπιεξώλνπλ θαη
ην απνζηέιινπλ κε email ζην Λύθεηό ηνπο. Γηα λα ην ζπκπιεξώζνπλ ζσζηά, θαιό
είλαη λα δηαβάζνπλ ηηο νδεγίεο (ΑΡΥΔΙΟ ΟΓΗΓΙΔ ΓΔΛ) ή/θαη ηε ζρεηηθή εγθύθιην
(ΑΡΥΔΙΟ εγθύθιηνο ΓΔΛ).
2. Τπνςήθηνη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ
Όινη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑΛ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πξόζβαζε
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή Α-Γ. Βξίζθνπλ ην ππόδεηγκα
(Α-Γ ΔΠΑΛ 1) / (Α-Γ ΔΠΑΛ 2) , θαη ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ην ζπκπιεξώλνπλ θαη ην
απνζηέιινπλ κε email ζην Λύθεηό ηνπο. Γηα λα ην ζπκπιεξώζνπλ ζσζηά, θαιό είλαη
λα δηαβάζνπλ ηηο νδεγίεο (ΑΡΥΔΙΟ ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΑΛ 1 / 2) ή/θαη ηε ζρεηηθή
εγθύθιην (ΑΡΥΔΙΟ εγθύθιηνο ΔΠΑΛ).
Καη γηα ηηο 2 παξαπάλσ πεξηπηώζεηο (ΓΔΛ, ΔΠΑΛ), όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηα 3
κνπζηθά Σκήκαηα, ζπκπιεξώλνπλ θαη απνζηέιινπλ κε email ζην Λύθεηό ηνπο
επηπιένλ Α-Γ (Α-Γ ΜΟΤΙΚΑ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ), αθνύ δηαβάζνπλ θαη ηνλ θαηάινγν
κνπζηθώλ νξγάλσλ (ΑΡΥΔΙΟ ΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ).
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ καζεηώλ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα ηα Λύθεηα λα επηθνηλσλήζνπλ
ηειεθσληθά ή κε mail κε ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο ελεκεξώζνπλ γηα ηε δηαδηθαζία

ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο. Γηα ηπρόλ απνξίεο, νη καζεηέο ζα απεπζύλνληαη ηειεθσληθά ή
κε mail ζηα Λύθεηά ηνπο, ελώ ηα Λύθεηα ζα ππνζηεξίδνληαη από ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο εγθπθιίνπο. ε θάζε πεξίπησζε ζε επόκελν
ρξνληθό ζηάδην, ζα ειεγρζεί ε νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ
ππνςεθίσλ θαη ζα απνθαηαζηαζνύλ ηπρόλ ειιείςεηο ή ζθάικαηα.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. πλνςίδνληαο, όινη νη καζεηέο (ΓΔΛ, ΔΠΑΛ) ζα πξέπεη 25 κε 30 Ννεκβξίνπ,
ρσξίο άιια δηθαηνινγεηηθά λα ζηείινπλ ηελ Α-Γ (1 ζειίδα γηα ππνβνιή) ζην Λύθεηό
ηνπο. Αλ είλαη ππνςήθηνη γηα ηα 3 Μνπζηθά Σκήκαηα, ζα ζηείινπλ ηελ επηπιένλ Α-Γ
Μνπζηθά (1 ζειίδα γηα ππνβνιή).
2. Όζνη ππνςήθηνη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο
ρνιέο, ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ηηο ρνιέο ηνπ Ληκεληθνύ
ώκαηνο θαη ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πξέπεη επηπιένλ λα
ππνβάινπλ αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηό, ζηελ Αζηπλνκία, ζηελ Ππξνζβεζηηθή, ζην
Ληκεληθό ή ζην Δκπνξηθό Ναπηηθό, αξγόηεξα θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα
νξίδεηαη ζηηο πξνθεξύμεηο πνπ ζα εθδώζνπλ ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζνύλ
ηθαλνί ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οη παξαπάλσ πξνθεξύμεηο ζα δηαηίζεληαη από
ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, ηελ Ππξνζβεζηηθή θαη ηηο θαηά
ηόπνπο Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα.
3. Όζνη ππνςήθηνη ελδηαθέξνληαη γηα ηα ΣΔΦΑΑ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ θέηνο ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηα
ΣΔΦΑΑ, ώζηε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (πγεηνλνκηθή
εμέηαζε θαη αγσλίζκαηα).
4. Όζνη από ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ εκπίπηνπλ
ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ ππνςεθίσλ-παζρόλησλ από ζνβαξέο παζήζεηο (γηα
εηζαγσγή ζην 5% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο εμεηάζεηο), ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ
πηζηνπνηεηηθό ηεο πάζεζήο ηνπο από ηηο αξκόδηεο επηακειείο επηηξνπέο ησλ

λνζνθνκείσλ, ζύκθσλα κε εγθύθιην πνπ αλακέλεηαη αξγόηεξα. Απηνί νη καζεηέο,
εθόζνλ δελ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, δελ
ππνβάιινπλ ηώξα Αίηεζε-Γήισζε. Αλ σζηόζν θάπνηνο από ηνπο καζεηέο/ξηεο κε
ζνβαξέο παζήζεηο δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο, κπνξεί λα ππνβάιεη ηώξα Αίηεζε-Γήισζε θαη ζηελ πνξεία λα απνθαζίζεη
αλ ζα ζπκκεηάζρεη ή όρη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.

