
 1 

                                                                                                                            Βαζκφο Αζθαιείαο: 

      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                              Να δηαηεξεζεί κέρξη: 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ      
            
                          ----- 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ      Μαξνχζη,   19 -  11  - 2013 
         ΔΞΔΣΑΔΧΝ - ΣΜΖΜΑ Β’                   Αξ.Πξση.       Βαζκφο Πξνηεξ. 
                          -----         Φ.251/176162/Β6    ΔΠΔΗΓΟΝ   
Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πφιε: 15180 - ΜΑΡΟΤΗ 
Ηζηνζειίδα: www. minedu.gov.gr 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο:Κσλ/λα Νηνχηζνπ : 2103442684  
                      Αλδξέαο Λάκπνο :  2103442702-3 
FAX: 2103442098                                                

           ΠΡΟ: 1. Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Δθπ/ζεο 

                                                                                        2. Γ/ληέο Γ/λζεσλ Γ.Δ. 

                                                                                        3. Γ/ληέο ΓΔΛ (δηα ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 

       4. ΚΔΤΠ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 

ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ ζρεηηθά  

Α. κε ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ηελ επηινγή ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο 

γεληθήο παηδείαο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ 

Β. κε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα 

εμέηαζε. 

 

Α. χκθσλα κε ηελ αξηζκ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΔΚ 391Β΄/30-3-2006) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

ζέκα «Πξφζβαζε ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ππελζπκίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. α. Tα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, ζηα νπνία 
εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν νη καζεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ έρνπλ νξηζηεί ζε έμη (6). ηα ίδηα 
καζήκαηα ζα εμεηαζζνχλ θαη νη απφθνηηνη νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε.  

Οη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα 
θαηεχζπλζεο θαη ζε δχν (2) καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, απφ ηα νπνία ην έλα (1) είλαη ππνρξεσηηθά ε 
Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ην άιιν κπνξνχλ λα ην επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ καζεκάησλ: Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ 
θαη χγρξνλνπ Κφζκνπ, Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο, Βηνινγία θαη Φπζηθή. 

β. Γηα ηελ επηινγή ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο πνπ ν ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα 
εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο θαηά 
επηζηεκνληθφ πεδίν θαζψο θαη ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ ηα αληηθαζηζηνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 3 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

θαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 

γ. Αλ ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξνηίζεηαη λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο έρνπλ σο καζήκαηα 
απμεκέλεο βαξχηεηαο ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ εμεηάζηεθε (π.ρ. καζεηήο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο 
πξνηίζεηαη λα επηιέμεη 3

ν
 θαη 4

ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν, φπνπ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο είλαη ηα 

καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ), ηφηε ν ππνςήθηνο απηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη σο δεχηεξν 
κάζεκα γεληθήο παηδείαο νπνηνδήπνηε απφ ηα ηέζζεξα επηιεγφκελα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. 
 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε (π.ρ. καζεηήο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο πξνηίζεηαη λα επηιέμεη ην 1

ν
 θαη 2

ν
 

επηζηεκνληθφ πεδίν) ν καζεηήο απηφο ζα πξέπεη λα επηιέμεη σο δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο εθείλν 
απφ ηα ηέζζεξα επηιεγφκελα, ην νπνίν καδί κε ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο αληηθαζηζηνχλ ηα 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 1

νπ
  επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε 

Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο), φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαθέξεηαη ζην ίδην άξζξν ηεο σο 
άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-ΛΔΜ 
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Πίλαθαο 1 

1
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ : 

Αλζξσπηζηηθψλ, 

Ννκηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ 

2
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

3
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Δπηζηεκψλ 

Τγείαο 

4
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Σερλνινγηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

5
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Δπηζηεκψλ 

Οηθνλνκίαο & 

Γηνίθεζεο 

(1,3) Αξραία Διιεληθά 
(Θεσξεηηθήο) 

(1,3) Μαζεκαηηθά 
(Θεηηθήο,Σερλ/θήο)  

(1,3) Βηνινγία 
(Θεηηθήο) 

(1,3) Μαζεκαηηθά 
(Θεηηθήο, 
Σερλνινγηθήο)  

(1,3)Αξρέο 
Οηθνλνκηθήο 
Θεσξίαο(Δ) 

(0,7) Ηζηνξία  
(Θεσξεηηθήο ) 

(0,7) Φπζηθή 
(Θεηηθήο,Σερλ/θήο) 

(0,7) Υεκεία 
(Θεηηθήο) 

(0,7) Φπζηθή 
(Θεηηθήο, 
Σερλνινγηθήο)   

(0,7) Μαζεκαηηθά & 
ηνηρεία ηαηηζηηθήο 
(ΓΠ) 

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα παξαπάλσ καζήκαηα 
απμεκέλεο βαξχηεηαο αληίζηνηρα θαηά επηζηεκνληθφ πεδίν γηα φζνπο ππνςήθηνπο 
πξνέξρνληαη απφ θαηεπζχλζεηο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ  ηα 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο: 

 

(0,9) Νενει Γιψζζα 
(ΓΠ) 

(0,9) Μαζεκαηηθά 
&ηνηρεία 
ηαηηζηηθήο (ΓΠ) 

(0,9) Βηνινγία 
(ΓΠ) 
 

(0,9) Μαζεκαηηθά θαη 
ηνηρεία ηαηηζηηθήο 
(ΓΠ) 

 

(0,4) Ηζηνξία (ΓΠ) (0,4) Νενειιεληθή 
Γιψζζα (ΓΠ) 

(0,4)Νενει 
Γιψζζα (ΓΠ) 

(0,4) Νενει 
Γιψζζα(ΓΠ) 

 

 

 δ. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο πξνηίζεηαη λα επηιέμεη ην 5
ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν, ην δεχηεξν κάζεκα 

γεληθήο παηδείαο ην νπνίν πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα  εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν είλαη ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο. Δπηπιένλ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα εμεηαζηεί ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν θαη ζην κάζεκα επηινγήο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο.  ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 
εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη επηά (7). 

              Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα δειψζεη ην 5
ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν αλ δελ έρεη εμεηαζηεί 

ή δελ έρεη δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο 

βαξχηεηαο ηνπ πεδίνπ απηνχ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην κάζεκα επηινγήο 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην δεχηεξν κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο, ην 

νπνίν δειψλεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά λα είλαη ππνρξεσηηθά ην κάζεκα Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία 

ηαηηζηηθήο. 
Τπελζπκίδεηαη φηη φζνη καζεηέο έρνπλ ήδε επηιέμεη σο κάζεκα επηινγήο ζην ζρνιείν ηνπο ην 

κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, ζα δειψζνπλ ην Φεβξνπάξην κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε αλ ζα ην 

εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ή φρη. Αλ κελ δειψζνπλ φηη ζα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (άξα έρνληαο 
ππνρξεσηηθά επηιέμεη θαη ην κάζεκα Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο), ηφηε ζα κπνξνχλ λα δειψζνπλ 
θαη ην 5

ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν. Αληίζεηα, αλ δελ επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ζην κάζεκα Αξρέο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, ηφηε ζα ην εμεηαζηνχλ ελδνζρνιηθά θαη δελ ζα κπνξέζνπλ λα δειψζνπλ ην 5
ν
 

επηζηεκνληθφ πεδίν. 

 

2. Οη ππνςήθηνη (είηε κε ην 90% είηε κε ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ), νη νπνίνη απέθηεζαλ ή ζα 
απνθηήζνπλ ηε ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΡΟΒΑΖ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν2525/1997, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν2909/2001 θαη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε 

ρνιέο ή Σκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κέρξη δχν (2) 

επηζηεκνληθά πεδία σο εμήο: 

α. Αλ ελδηαθέξνληαη γηα ζρνιέο ελφο κφλν επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ηφηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα πέληε επηζηεκνληθά πεδία αξθεί λα έρνπλ εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη 
ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ή ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ 
ηα αληηθαζηζηνχλ, φπσο απηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα κε ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο θαηά 
επηζηεκνληθφ πεδίν θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο σο άλσ απφθαζεο, π.ρ. ν ππνςήθηνο ζεσξεηηθήο 
θαηεχζπλζεο κπνξεί λα δειψζεη ην 1

ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν, αθνχ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 

πεδίνπ απηνχ είλαη καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ εμεηάζηεθε ζε εζληθφ επίπεδν.  
Γηα λα δειψζεη π.ρ ην 3

ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν  ζηα δχν 

καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ πεδίνπ απηνχ, ηα 
νπνία γηα ην 3

ν
 επηζηεκνληθφ πεδίν είλαη ε Βηνινγία γεληθήο παηδείαο θαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα. 

β. Αλ επηιέμνπλ δχν επηζηεκνληθά πεδία, ηφηε ην έλα ηνπιάρηζηνλ ζα έρεη σο καζήκαηα 
απμεκέλεο βαξχηεηαο ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ ην ζρνιηθφ έηνο πνπ 
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απέθηεζαλ ηελ αλσηέξσ Βεβαίσζε. Γηα ην δεχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ζα επηιέμνπλ ζα πξέπεη λα 
έρνπλ εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, 
είηε είλαη καζήκαηα θαηεχζπλζεο είηε είλαη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ ηα αληηθαζηζηνχλ, φπσο θαίλεηαη 
ζηνλ Πίλαθα 1 θαη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.  
     Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνςήθηνο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο δειψζεη δχν επηζηεκνληθά πεδία εθ ησλ 
νπνίσλ ην έλα είλαη ην 4

ν
 πνπ έρεη σο καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή, ηα 

νπνία είλαη καζήκαηα ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο θαη ην δεχηεξν είλαη ην 1
ν
 πεδίν, ηφηε ν ππνςήθηνο απηφο 

πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο «Νενειιεληθή Γιψζζα» θαη  
«Ηζηνξία». 

πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε ηνλ Πίλαθα 2 ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ηα 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο αλά θαηεχζπλζε θαη πεδίν κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, 
ηνλ νπνίν καδί κε ηελ εγθχθιην απηή παξαθαινχκε λα θξνληίζεηε λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 
θάζε ζρνιείνπ. 

 

3. Ζ επηινγή απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο πνπ επηζπκνχλ λα 

εμεηαζηνχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ή ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» πνπ 
επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ επίζεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν γίλεηαη κε ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΧΖ πνπ ππνβάιινπλ 
ζην Λχθεην ην Φεβξνπάξην εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ ζα ππνβάινπλ ζην ζρνιείν ηνπο ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΧΖ ζηελ πξνζεζκία 
απηή ζα δειψζνπλ: 

i) ην δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο πνπ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά 
ii) αλ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά θαη ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο  
iii) αλ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάπνην/α απφ ηα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) 
iv) αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο (δελ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ησλ 
Δζπεξηλψλ ΓΔΛ) 
v) αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 
vi) αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ). 

Οη απφθνηηνη ππνβάιινπλ επίζεο ΑΗΣΖΖ–ΓΖΛΧΖ ππνςεθηφηεηαο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ επί πιένλ θαη ηελ Καηεχζπλζε ζηα καζήκαηα ηεο νπνίαο επηζπκνχλ λα 
εμεηαζζνχλ. 

Ζ ΑΗΣΖΖ–ΓΖΛΧΖ ππνςεθηφηεηαο ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο http://www.minedu.gov.gr/exams θαη ζα κπνξεί λα εθηππψλεηαη είηε απφ ην Λχθεην είηε 
απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Ζ ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην Λχθεην ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ ηξφπν θαη 
ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα ελεκεξσζείηε κε λέα εγθχθιηφ καο. Τπελζπκίδεηαη φηη ε αίηεζε απηή ηνπ 
ππνςεθίνπ είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ αιιάδεη ζε θακία πεξίπησζε. 

Αλ ππνςήθηνο δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο θαηεχζπλζεο, γεληθήο παηδείαο ή επηινγήο 
πνπ επέιεμε λα εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη 
πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). 

 

4. Δίλαη γλσζηφ φηη δελ ηζρχεη ην βαζκνινγηθφ θξηηήξην ηεο βάζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζηηο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ Σ.Δ.Η, ηεο 
ΑΠΑΗΣΔ θαη ησλ Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΣΔ).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηα ηκήκαηα, γηα ηα νπνία απαηηείηαη 

εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα παξακέλεη σο πξνυπφζεζε ε επηηπρία βαζκνχ ζην εηδηθφ κάζεκα ίζνπ κε ην 
κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ. Αλ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά καζήκαηα, ε πξνυπφζεζε 
απηή ηζρχεη ρσξηζηά γηα ην θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα εηδηθά καζήκαηα. 

ε φ, ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο Ππξνζβεζηηθήο 
Αθαδεκίαο θαη ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, δελ ηζρχεη ην βαζκνινγηθφ θξηηήξην ηεο βάζεο εμίζνπ, 

πξνυπφζεζε φκσο είλαη ν ππνςήθηνο λα έρεη θξηζεί ηθαλφο γηα ηηο ρνιέο απηέο θαηά ηηο 
πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο ίδηεο ηηο ρνιέο ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. Οη ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηε 
δηαδηθαζία ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλνληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ψζηε νη ππνςήθηνη 
λα ηηο αλαδεηήζνπλ πξνο ελεκέξσζή ηνπο. 

 

5. χκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΔΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΔΚ 3010/η.Β΄/13-11-2012) θνηλή Τπνπξγηθή 
Απφθαζε, κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξηζκνχ ηδησηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή 
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Αθαδεκία θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2013-2014 θαη 2014-2015», θαη ζρεηηθά έγγξαθα ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δελ εηζάγνληαη ηδηψηεο. πγθεθξηκέλα: 

- Οη Αζηπλνκηθέο ρνιέο  (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ):  Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη 
Αζηπθπιάθσλ δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2014. 

- Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο 
(ήδε ππεξεηνχληεο Αζηπλνκηθνχο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2014. 

-  Ζ ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) ζα δερηεί 
ππνςεθίνπο (πνπ είλαη ήδε Ππξνζβέζηεο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2014. 
- Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 δελ ζα δερζνχλ 
εηζαθηένπο ε ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) θαζψο θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο 
ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Άξα νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2014. 

 

6. Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ 118, η. 
Α’), νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ζκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην 
απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ ρσξίο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο απνθνίηεζήο 
ηνπο θαη λα εμεηάδνληαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο 
ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν χιινγν Γηδαζθφλησλ. Όζνη 
απνθηνχλ απνιπηήξην Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθφζνλ ιάβνπλ κέξνο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ 
καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ζκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ 
επίπεδν, νπνηνδήπνηε άιιν έηνο εθηφο απφ απηφ ηεο απνθνίηεζήο ηνπο θαη ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο ζηελ 
πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη κε βάζε κφλν ηε γξαπηή επίδνζή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ηελ πεξίνδν πνπ νη ππφινηπνη καζεηέο ππνβάινπλ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο απηνί νη καζεηέο ζα ππνβάινπλ ηελ αληίζηνηρε ΓΖΛΧΖ γηα ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην. 

 
 

Β. ην Νφκν 4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 193 Α΄), πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 33 ηνπ άξζξνπ 39 
θαζνξίζηεθε εθ λένπ ε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πνζνζηφ 10% ησλ ζέζεσλ 
εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε. Γηα ηελ εξκελεία ηεο λέαο ξχζκηζεο εθδφζεθε θαη ζαο απεζηάιε ε 
Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(ΑΓΑ:ΒΛΛ49-Ε0Φ) ζρεηηθή εγθχθιηνο. χκθσλα κε ηε λέα ξχζκηζε, φζνη 
ζπκκεηείραλ ή ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε κφλν γηα κία θνξά θαη κφλν ην γηα ην 
έηνο πνπ έπεηαη ηνπ έηνπο ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζεο ηνπο. Δπνκέλσο, ην 2014 κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, κφλν φζνη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 
2013. 

 
Παξαθαινχκε λα θξνληίζεηε ψζηε ε εγθχθιηνο απηή καδί κε ηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα 2 (ν νπνίνο 

κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο ηειεηφθνηηνπο) λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θάζε ζρνιείνπ. 
Παξαθαινχκε επίζεο γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
εγθπθιίνπ ζε εηδηθή ελεκεξσηηθή ζπδήηεζε. 
  Δίλαη ζθφπηκν επίζεο θαη νη καζεηέο ηεο πξνηειεπηαίαο ηάμεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ζχζηεκα 
εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ψζηε πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ ηειεπηαία ηάμε λα είλαη 
γλψζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 
 

                                                                                      Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
     

                 ΤΜΔΩΝ  ΚΔΓΙΚΟΓΛΟΤ 

πλεκκέλα:  Πίλαθαο 2: Πεδία - Μαζήκαηα - πληειεζηέο 

 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1) Γηεχζπλζε πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

2) Γηεχζπλζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

3) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ/Σκήκα Β΄  
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

  

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ & ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΑΜΖΚΔΛΖΠ ΒΑΟΡΖΡΑΠ ΑΛΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖ ΘΑΗ ΞΔΓΗΝ 
ΚΔ ΡΝΠ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝΠ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΑ 
ΞΔΓΗΑ 

ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

ΘΔΩΟΖΡΗΘΖ ΘΔΡΗΘΖ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖ 

ΘΘΙΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΘΙΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 

1ο  

ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΔΠ 
ΛΝΚΗΘΔΠ & 

ΘΝΗΛΩΛΗΘΔΠ 
ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ 

1. ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ (1,3) 
2. ΗΠΡΝΟΗΑ (0,7) 
3. ΝΔΟΔΛ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 
4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΥΗΜΔΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Λεοελ. Γλώσσα (ΓΞ) (0,9) 
6. Ηστορία (ΓΞ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
5. Λεοελ. Γλώσσα (ΓΞ) (0,9) 
6. Ηστορία (ΓΞ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΥΗΜΔΙΑ-ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ 
4. ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Λεοελ. Γλώσσα(ΓΞ) (0,9) 
6. Ηστορία(ΓΞ) (0,4) 

2ο 
ΘΔΡΗΘΔΠ 

ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ 

1. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ  
2. ΙΣΟΡΙΑ  
3. ΝΔΟΔΛ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 
4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 
5. Καθηματικά (ΓΞ) (0,9) 
6. Λεοελ Γλώσσα (ΓΞ) (0,4) 

1. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ (1,3) 
2. ΦΠΗΘΖ (0,7) 
3. ΥΗΜΔΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ) 

1. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ (1,3) 
2. ΦΠΗΘΖ (0,7) 
3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ) 

1. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ (1,3) 
2. ΦΠΗΘΖ (0,7) 
3. ΥΗΜΔΙΑ-ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ 
4. ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ)  
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ)  

3ο 
ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ  

ΓΔΗΑΠ 

1. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΟΡΙΑ 
3. ΝΔΟΔΛ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 
4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 
5. Βιολογία (ΓΞ) (0,9) 
6. Λεοελ Γλώσσα (ΓΞ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ  
3. ΒΗΝΙΝΓΗΑ (1,3) 
4. ΣΖΚΔΗΑ (0,7) 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6.Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
5. Βιολογία (ΓΞ) (0,9) 
6. Λεοελ. Γλώσσα (ΓΞ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΥΗΜΔΙΑ-ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ 
4. ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Βιολογία (ΓΞ) (0,9) 
6. Λεοελ.Γλώσσα (ΓΞ) (0,4) 

4ο 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΔΠ 

ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ 

1. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΟΡΙΑ 
3. ΝΔΟΔΛ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 
4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 
5. Καθηματικά (ΓΞ) (0,9) 
6. Λεοελ. Γλώσσα (ΓΞ) (0,4) 

1. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ (1,3) 
2. ΦΠΗΘΖ (0,7) 
3. ΥΗΜΔΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ) 

1. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ (1,3) 
2. ΦΠΗΘΖ (0,7) 
3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ) 

1. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ (1,3) 
2. ΦΠΗΘΖ (0,7) 
3. ΥΗΜΔΙΑ-ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ 
4. ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Δλεύθερη Δπιλογή (ΓΠ)  

5ο 
ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

1. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΟΡΙΑ 
3. ΝΔΟΔΛ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 
4. ΛΑΣΙΝΙΚΑ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Νικονομία (Δ) (1,3) 
7. Καθηματικά (ΓΞ) (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΥΗΜΔΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Νικονομία (Δ) (1,3) 
7. Καθηματικά (ΓΞ) (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Νικονομία (Δ) (1,3) 
7. Καθηματικά (ΓΞ) (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
2. ΦΤΙΚΗ 
3. ΥΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ 
4. ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Νικονομία (Δ) (1,3) 
7. Καθηματικά (ΓΞ) (0,7) 
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