
  
 

 

 
 
 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

Θζμα: 1) Δελτίο Εξεταηομζνου  πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ 2021. 

             2) Τποψιφιοι για το 10% των κζςεων ΓΕΛ χωρίσ νζα εξζταςθ. 

 

ΚΕΦ. 1)  Δελτίο Εξεταηομζνου  πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ 2021. 

Το Δελτίο Εξεταηομζνου κα εκτυπϊνεται προςυμπλθρωμζνο (εκτόσ από το Εξεταςτικό Κζντρο για τα 
πανελλαδικά μακιματα) από το ΡΣ myschool. Με το Δελτίο Εξεταηομζνου πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ 
2021,  κα πρζπει να εφοδιαςτοφν  από τα ΓΕΛ όλοι  οι μακθτζσ  και απόφοιτοι που διλωςαν ςυμμετοχι ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ. 

Στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ εκτυπϊνονται αυτόματα τα 4 εξεταηόμενα μακιματα. Στο Δελτίο Εξεταηομζνου 
υπάρχει θ ζνδειξθ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ για τα πανελλαδικά μακιματα, όπου κα αναγραφεί (είτε από τθν 
εφαρμογι είτε χειρόγραφα) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ για τουσ υποψθφίουσ που εξετάηονται γραπτά ι το 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ (ι Βακμολογικό Κζντρο) για τουσ υποψθφίουσ που κα εξεταςτοφν προφορικά. 
Σε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται θ αναγκαιότθτα αναγραφισ του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ςε όλα τα Δελτία, 
αφοφ ζχουν οριςτεί τα Εξεταςτικά Κζντρα και θ κατανομι των υποψθφίων ςε αυτά.  

Στθν ζνδειξθ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ κα εμφανίηονται προςυμπλθρωμζνα τα τυχόν ειδικά μακιματα 
ι/και τα δφο νζα μουςικά μακιματα, ςτα οποία οι υποψιφιοι διλωςαν ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ότι επικυμοφν 
να εξεταςτοφν. 

 Για τουσ υποψθφίουσ που διλωςαν ΜΟΝΟ τα 3 Μουςικά τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία 
ειςαγωγισ, το Δελτίο Εξεταηομζνου κα αναγράφει το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ για ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και ςτα ειδικά μακιματα κα αναγράφει τα 2 μουςικά μακιματα, όπου κα αναγραφεί είτε από 
τθν εφαρμογι είτε χειρόγραφα το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ για τουσ υποψθφίουσ που εξετάηονται γραπτά ι το 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ (ι Βακμολογικό Κζντρο) για τουσ υποψθφίουσ που κα εξεταςτοφν προφορικά. 
Σε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται θ αναγκαιότθτα αναγραφισ του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ςε όλα τα Δελτία, 
αφοφ ζχουν οριςτεί τα Εξεταςτικά Κζντρα.  

Αφοφ εκτυπωκεί το  Δελτίο εξεταηομζνου και διπλωκεί ςτα δφο (θ εμπρόσ όψθ τα ςτοιχεία και θ 
πίςω όψθ τισ οδθγίεσ), αν υπάρχει θ δυνατότθτα, καλό είναι να πλαςτικοποιθκεί και να χορθγθκεί ςτουσ 
υποψθφίουσ.  

Τα  δελτία εξεταηομζνου  κα  χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποδεικτικά τθσ ταυτότθτασ των κατόχων τουσ 
που ςυμμετζχουν ςτισ  πανελλαδικζσ εξετάςεισ κακϊσ και ςτισ εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων το τρζχον 
ςχολικό ζτοσ. Τα δελτία εξεταηομζνου πρζπει να διανεμθκοφν άμεςα ςτουσ δικαιοφχουσ ςτισ αρχζσ Ιουνίου 
2021. 

 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  
ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ -  ΤΜΗΜΑ Αϋ                               
    ----- 

            
                                
                                 

 

 

 

Ταχ. Δ/νςθ: Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37                                                                      Μαροφςι,   31  -   5  - 2021   

Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80 ΜΑΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. 

Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ251/ 61736  /Α5 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Ρλθροφορίεσ: Κων/να. Ντοφτςου 2103442684 
            Ανδρζασ Λάμποσ   2103442702  
Fax: 210-3442098                                                   

  Προσ:  1. Διευκυντζσ Δ.Ε. (ζδρεσ τουσ) 

                                                            2. Διευκυντζσ ΓΕΛ (δια των  Δ/ντϊν Δ.Ε.) 

 

     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:t01ode2@minedu.gov.gr


ΚΕΦ. 2) Υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ΓΕΛ χωρίσ νζα εξζταςθ. 

- Οι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ νζα εξζταςθ, είναι ευνόθτο ότι δεν κα 
παραλάβουν δελτίο εξεταηομζνου, αφοφ δεν ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ. 

- Πςοι από τουσ αποφοίτουσ υπζβαλαν αίτθςθ-διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2021, 
αλλά τελικά δεν κα προςζλκουν φζτοσ ςε κανζνα εξεταηόμενο μάκθμα,  

α) δεν χρειάηεται να κάνουν  καμία ενζργεια για ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ    και  

β) μετά τθν ανακοίνωςθ των γραπτϊν βακμολογίων των πανελλαδικϊσ εξεταηόμενων μακθμάτων, κα ζχουν 
δυνατότθτα να υποβάλλουν Μθχανογραφικό Δελτίο διεκδικϊντασ το 10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ, 
εφόςον βεβαίωσ είχαν ςυμμετάςχει  ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ των δφο τελευταίων ετϊν.   

 

- Με τθν ευκαιρία υπενκυμίηουμε τθν διάταξθ για το 10 %, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 100 του Νόμου 
4610/2019 (ΦΕΚ 70 Αϋ), ςφμφωνα με τθν οποία το δικαίωμα του 10%:  

 ιςχφει για 2 ζτθ μετά τθν τελευταία εξζταςθ με ποςοςτά 60%-40% (για το 1ο ζτοσ και το 2ο ζτοσ 
αντίςτοιχα). Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Αϋ), διευκρινίηεται ότι οι 
υποψιφιοι που είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμερθςίων ΓΕΛ το 2020 με το 
παλαιό ι το νζο ςφςτθμα και το 2021 κα υποβάλουν Μθχανογραφικό για το ποςοςτό του 10% των 
κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ, κα διεκδικιςουν κζςεισ ςε ποςοςτά ανάλογα του αρικμοφ των 
Μθχανογραφικϊν Δελτίων που κα υποβλθκοφν ανά ςφςτθμα, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ που ίςχυαν κατά το ζτοσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

 αςκείται μόνο από όςουσ ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Ημεριςιων ΓΕΛ.  

 Για τθν ειςαγωγι ςτα 3 Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία, απαιτείται κάκε χρόνο νζα 
εξζταςθ και ςυνεπϊσ ςτα 3 Μουςικά Τμιματα δεν μπορεί να ειςαχκεί κάποιοσ με το 10%, χωρίσ νζα 
εξζταςθ.  

 Επίςθσ, υπενκυμίηεται ότι όςοι υποψιφιοι/εσ ςυμμετζχουν ςτισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ, δεν δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων. 
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