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ΘΕΜΑ: -ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022 

(μακθτζσ ι απόφοιτοι).  
              -ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τθ διαδικαςία 

ειςαγωγισ του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Αϋ) όπωσ ιςχφει (μακθτζσ ι απόφοιτοι). 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 
 
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, οι υποψιφιοι (μακθτζσ και απόφοιτοι) που επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, καλοφνται να 
υποβάλουν ςχετικι Αίτθςθ-Διλωςθ (Α-Δ). Συγκεκριμζνα για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ του 2022, θ Α-
Δ κα υποβλθκεί ςτο διάςτθμα από Τετάρτθ 1-12-2021 ωσ και  Δευτζρα 13-12-2021. 

Θ παροφςα εγκφκλιοσ αφορά ςυγκεκριμζνα: 
-   τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ που επικυμοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
2022  
- τουσ αποφοίτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ ΓΕΛ 2022.  

Πλοι οι υποψιφιοι, μακθτζσ και απόφοιτοι, κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
Γενικοφ Λυκείου 2022 με ζνα ενιαίο ςφςτθμα ειςαγωγισ, ζτςι όπωσ προβλζπεται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Ωσ προκεςμία για τθν  υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ όλων των παραπάνω υποψθφίων  που 
επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ζτουσ 2022, ορίηεται το χρονικό 
διάςτθμα από Τετάρτθ 1-12-2021 ωσ και  Δευτζρα 13-12-2021. 

 
Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμεριςιων ΓΕΛ 2022 ςυμμετζχουν: 

         

             ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ,  
                             ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ -  ΤΜΘΜΑ Αϋ                               
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Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80 ΜΑΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Ρρωτ. Βακμόσ Ρροτερ. 
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email: t01ode2@minedu.gov.gr 
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             Χ. Νάςιοσ                       2103442123 
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                                                                                              Ρροσ:  1) Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ (ζδρεσ τουσ) 

                                                2) Διευκυντζσ  Δ.Ε. (ζδρεσ τουσ) 

                            3) Διευκυντζσ Γενικϊν Λυκείων και  Λυκείων Ειδικισ 
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α) οι μακθτζσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ΓΕΛ, εφόςον επικυμοφν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ.  

β) όςοι παλαιοί απόφοιτοι θμεριςιων ι εςπερινϊν Λυκείων το επιλζξουν, δθλαδι οι κάτοχοι 
απολυτθρίου οποιουδιποτε τφπου Λυκείου ι ιςότιμου απολυτθρίου άλλου ςχολείου δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ που παρζχει πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τθν Αίτθςθ – Διλωςθ υποβάλλουν οι 
κάτοχοι απολυτθρίου Γενικοφ Λυκείου ι Ενιαίου Λυκείου ι άλλου τφπου Λυκείου ι αντίςτοιχου Σχολείου 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΡΑΛ), 
κακϊσ και οι κάτοχοι ιςότιμου τίτλου Επαγγελματικοφ Λυκείου (πτυχίο Βϋ κφκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΡΛ), εφόςον 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ του Γενικοφ Λυκείου οποιοδιποτε άλλο ζτοσ 
από αυτό που απζκτθςαν τον απολυτιριο τίτλο τουσ. 

 
Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΓΕΛ 2022 ςυμμετζχουν: 
α) οι μακθτζσ Γϋ τάξθσ τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ, εφόςον επικυμοφν και πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

τθσ φοίτθςθσ. Αν δεν επικυμοφν ι αν δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ φοίτθςθσ, μποροφν να 
ςυμμετάςχουν με τα θμεριςια ΓΕΛ (κατά το ζτοσ αποφοίτθςθσ). Αν ςυμμετάςχουν με τα θμεριςια ΓΕΛ, κα 
διεκδικιςουν το ποςοςτό των κζςεων των θμεριςιων ΓΕΛ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.  

β)  με το ςφςτθμα των εςπερινϊν ΓΕΛ μποροφν να ςυμμετάςχουν και όςοι παλαιοί απόφοιτοι 
εςπερινοφ ΓΕΛ το επιλζξουν, εφόςον πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ φοίτθςθσ (ςτο εςπερινό ΓΕΛ). Εννοείται 
ότι οι παλαιοί απόφοιτοι εςπερινϊν Λυκείων μποροφν να επιλζξουν εναλλακτικά τισ πανελλαδικζσ των 
θμερθςίων ΓΕΛ. 

 
Το υπόδειγμα τθσ Α-Δ είναι ζνα και κοινό για όλουσ τουσ υποψθφίουσ/εσ (Θμεριςια, Εςπερινά, 

μακθτζσ και απόφοιτοι). Συνθμμζνα ςασ ςτζλνουμε 4 ςελίδεσ [(2 ςελίδεσ Αίτθςθ-Διλωςθ για 
πανελλαδικζσ) + (2 ςελίδεσ Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα)] και ςυγκεκριμζνα 
- Οι 2 ςελίδεσ: 
Θ ςελίδα «ΑΙΤΘΣΘ – ΔΘΛΩΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΑΘΘΤΘΣ/ΤΙΑ ι ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ/Θ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ  ΣΤΙΣ 
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022»  και θ ςελίδα «ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΙΤΘΣΘ–ΔΘΛΩΣΘ (Α-Δ) 
ΜΑΘΘΤΘ/ΤΙΑΣ ι ΑΡΟΦΟΙΤΟΥ/ΘΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022» 
κα φωτοτυπθκοφν και κα διανεμθκοφν ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) των 
πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ. 
- Αντίκετα, οι 2 ςελίδεσ:  
Θ ςελίδα «ΡΑΑΤΘΜΑ / ΑΙΤΘΣΘ-ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ για τα 3 μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία 
ειςαγωγισ ΓΕΛ 2022»  και θ ςελίδα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ για το εξεταηόμενο μάκθμα 
«Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» για τα 3 Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ,   
κα φωτοτυπθκοφν και κα διανεμθκοφν μόνο ςε όςουσ υποψθφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) 
ενδιαφζρονται για ειςαγωγι ςτα 3 Μουςικά Τμιματα, δθλαδι το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου 
Ρανεπιςτθµίου, το Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθµίου Μακεδονίασ  και το Τµιµα 
Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθµίου Ιωαννίνων. 
 

 
Θ Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποβάλλεται από τουσ 

υποψθφίουσ/εσ ςτα Λφκεια. Το ζντυπο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ (βλζπε ςυνθμμζνο) αναρτάται ςτο 
διαδίκτυο (ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα www.minedu.gov.gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να 
τυπωκεί είτε από τον ίδιο τον/τθν ενδιαφερόμενο/θ είτε από το Λφκειο και να διανεμθκεί ςτουσ 
ενδιαφερομζνουσ. Ο/Θ υποψιφιοσ/α ςυμπλθρϊνει χειρόγραφα τθν Αίτθςθ – Διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια 
τθν υποβάλλει ςτο Λφκειο για θλεκτρονικι καταχϊριςθ ο ίδιοσ ι ο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ 
εκπρόςωπόσ του μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία ςτο Λφκειο που φοιτά ι, αν πρόκειται για 
απόφοιτο, ςτο Λφκειο από το οποίο αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του Λφκειο. Μετά τθν 
θλεκτρονικι καταχϊριςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool εκτυπϊνονται δφο αντίγραφα. Ο/Θ 
υποψιφιοσ/α ελζγχει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται  ςτισ επικυμίεσ 
του, υπογράφει και ςτα δφο αντίγραφα και παραλαμβάνει ζνα, το οποίο και φυλάςςει μζχρι το τζλοσ των 
εξετάςεων. Το δεφτερο υπογεγραμμζνο αντίγραφο φυλάςςεται ςτο Λφκειο κατάκεςθσ. Θ προκεςμία 
υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ είναι από Τετάρτθ 1-12-2021 ωσ και  Δευτζρα 13-12-2021.Τονίηεται ότι 
δεν γίνεται δεκτι εκπρόκεςμθ Αίτθςθ - Διλωςθ οφτε εκπρόκεςμθ διόρκωςθ αυτισ. 
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Επειδι θ προκεςμία είναι αποκλειςτικι και οι ςυνζπειεσ για τουσ υποψθφίουσ/εσ από τθν μθ 
εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι κακοριςτικζσ, αφοφ μπορεί να ζχουν άμεςθ και κακοριςτικι 
επίπτωςθ ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, είναι απαραίτθτο 
να ενθμερωκοφν όλοι υπεφκυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηονται ςε πανελλαδικό 
επίπεδο οι όροι ίςθσ μεταχείριςθσ των ενδιαφερομζνων. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ: 

Πςον αφορά τουσ μακθτζσ/ριεσ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςι τουσ ςτθν τάξθ από 
κακθγθτι/ρια που κα ορίςει ο/θ Διευκυντισ/ρια του Λυκείου και ο κάκε μακθτισ/ρια να υπογράψει ςε 
κατάςταςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ενθμερϊκθκε για τθν Αίτθςθ – Διλωςθ και για το 
περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Ραιδείασ, κακϊσ και ότι του χορθγικθκε υπόδειγμα τθσ 
Αίτθςθσ- Διλωςθσ. Στθν περίπτωςθ απουςίασ μακθτϊν κατά τθν θμζρα ενθμζρωςθσ κα πρζπει αυτοί να 
ενθμερωκοφν ενυπογράφωσ επόμενθ θμζρα. Εκτόσ τθσ ανωτζρω διεξοδικισ ενθμζρωςθσ να γίνει 
υπενκφμιςθ τουλάχιςτον άλλεσ δφο φορζσ ςτθν κάκε τάξθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι/ρια ςτθν ζναρξθ 
τθσ προκεςμίασ και κατά τισ δφο τελευταίεσ θμζρεσ τθσ προκεςμίασ. 
Πςον αφορά τουσ αποφοίτουσ θ ενθμζρωςθ κα γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: 
-  Με ανακοινϊςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτθν ιςτοςελίδα του.  
- Με ανακοινϊςεισ των Διευκυντϊν/ριϊν Δ.Ε. που κα αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων και ςτισ 
ιςτοςελίδεσ των οικείων Δ/νςεων. 
- Με τθν ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του κάκε Λυκείου, με ευκφνθ του 
οικείου Διευκυντι/ριασ, ςχετικισ ανακοίνωςθσ  ςτθν οποία κα τονίηεται θ αποκλειςτικι προκεςμία.  
 

Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ από τουσ υποψθφίουσ/εσ παρακαλοφμε να 
ενθμερϊνονται για τα εξεταηόμενα μακιματα και για τθν επιλογι 1 μόνο ςυγκεκριμζνου επιςτθμονικοφ 
πεδίου, ανάλογα με τθν ομάδα προςανατολιςμοφ.  
 
Με τθν ευκαιρία υπενκυμίηουμε : 
- τθ με αρικμ.Φ.251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Βϋ) Υ.Α. που αφορά τθν πρόςβαςθ, τισ διαδικαςίεσ και τα 
όργανα των πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ.Φ.251/61361/Α5/2021 
(ΦΕΚ  2278 Βϋ) ομοία. 
- τθ με αρικμ.Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β’) ΥΑ «Κακοριςμόσ των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ 
των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων ΓΕΛ, των ειδικϊν μακθμάτων και πρακτικϊν δοκιμαςιϊν … το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 και εφεξισ.». 
- τθ με αρικμ.Φ.253/11812/Α5/2020 (ΦΕΚ 345 Β’) Υ.Α. «Κατάταξθ των Σχολϊν, των Τμθμάτων και των 
Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων Τμθμάτων ςτα Επιςτθμονικά Ρεδία ….», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ 
Φ.253/99129/Α5/2020 (ΦΕΚ 3209 Βϋ) και Φ.253/58155/Α5/2021 (ΦΕΚ 2222 Βϋ) 
- τθ με αρικμ.Φ.251/53234/Α5/13-5-2021 (ΦΕΚ 1930 Βϋ) ΥΑ «Συντελεςτζσ Ελάχιςτθσ Βάςθσ Ειςαγωγισ 
(ΕΒΕ) ςχολϊν, τμθμάτων ι ειςαγωγικϊν κατευκφνςεων …» κακϊσ και τθ με αρικμ. Φ.251/105540/Α5/31-
8-2021 (ΦΕΚ 4006 Βϋ) ομοία. 
- τθ με αρικμ.Φ.251/126826/Α5/7-10-2021 (ΦΕΚ Βϋ 4677) ΥΑ «Τρόποσ εξζταςθσ των πανελλαδικά 
εξεταηόμενων μακθμάτων για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ υποψθφίων Γενικοφ Λυκείου από 
το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23 και εφεξισ …» 
- τθν αρικμ.Φ.251/ 141496 /Α5 /4-11-2021 εγκφκλιο ενθμζρωςθ ότι οι προκαταρκτικζσ και υγειονομικζσ 
εξετάςεισ για ςχολζσ Στρατοφ, Αςτυνομίασ κλπ. κα διεξαχκοφν τον Μάρτιο-Απρίλιο 2022 
- τθν αρικμ.Φ.251/119725 /Α5/23-9-2021 εγκφκλιο διαβίβαςθσ ΥΑ ςχετικά με αλλαγζσ ςε επιςτθμονικά 
πεδία και ειδικά μακιματα 
- όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ, 
δεν μποροφν το ίδιο ζτοσ να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των 
ΕΡΑΛ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  ΤΥΡΟΣ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ  
 

Το υπόδειγμα τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ είναι μοναδικό και κοινό για όλουσ τουσ υποψθφίουσ των 
ΓΕΛ. Υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ/εσ (μακθτζσ/ριεσ και αποφοίτουσ), οι οποίοι επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου και Γϋ τάξθσ τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ.   
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Με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει: 
α) Τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα τζςςερα (4) μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτεί πανελλαδικά, για να 
ζχει πρόςβαςθ ςε 1 ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό πεδίο  
β) Τα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμεί να εξεταςτεί 
γ) Αν επικυμεί να είναι υποψιφιοσ/α: 
      - για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ   

Σϊματοσ. Τισ Σχολζσ αυτζσ δεν ζχουν  δικαίωμα να τισ δθλϊςουν οι υποψιφιοι/εσ με τα εςπερινά 
ΓΕΛ.    

      -  για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 
      -  για τα ΤΕΦΑΑ. 
Θ διλωςθ για το ςτοιχείο γ) δεν είναι δεςμευτικι, πλθν των ΤΕΦΑΑ, θ διλωςθ για τα οποία είναι 
υποχρεωτικι. 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΑ, όλα τα ςτοιχεία που δθλϊνει ο υποψιφιοσ ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ είναι υποχρεωτικά 
για τθ ςυμμετοχι του ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, εκτόσ από τθν επικυμία για Στρατιωτικζσ 
Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ/Σχολζσ 
Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, που είναι απλϊσ ενδεικτικι. 
 

Οι μακθτζσ/ριεσ δθλϊνουν υποχρεωτικά τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ που ιδθ ζχουν επιλζξει και 
παρακολουκοφν. Αν πρόκειται για μακθτζσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν 
Υγείασ τότε αυτοί δθλϊνουν υποχρεωτικά ωσ τζταρτο μάκθμα το μάκθμα που ζχουν επιλζξει και 
παρακολουκοφν, δθλαδι είτε το μάκθμα των Μακθματικϊν προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ 
και ςτα Τμιματα του 2ου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου, είτε το μάκθμα τθσ Βιολογίασ προκειμζνου να ζχουν 
πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα του 3ου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου.  

Οι απόφοιτοι μποροφν να επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα οποιαςδιποτε Ομάδασ 
Ρροςανατολιςμοφ. Ειδικότερα, αν επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 
Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν Υγείασ τότε κα πρζπει να δθλϊςουν ωσ τζταρτο μάκθμα είτε το μάκθμα 
των Μακθματικϊν προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα του δεφτερου 
Επιςτθμονικοφ Ρεδίου, είτε το μάκθμα τθσ Βιολογίασ, προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και 
ςτα Τμιματα του τρίτου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου.  

Τθν Αίτθςθ-Διλωςθ υποβάλλουν και οι μακθτζσ/ριεσ και απόφοιτοι μειονοτικϊν ςχολείων και 
Λυκείων ΕΑΕ. 

 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΘΤΕΣ/ΙΕΣ 

Γενικά οι μακθτζσ/ριεσ υποβάλλουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Λφκειό τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά, 
παρά μόνο με τθν επίδειξθ ταυτότθτασ (ελλθνικισ ι ξζνθσ) /διαβατθρίου (ελλθνικοφ ι ξζνου)  ι άλλου 
επίςθμου εγγράφου αποδεικτικοφ τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ορκι 
καταχϊριςθ των ςτοιχείων. Αν πρόκειται για μακθτι/ρια που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτισ Ρανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ των εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων, πρζπει να ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ (βλ. ΚΕΦ 10). 

Οι μακθτζσ/ριεσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ξζνων ςχολείων που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα 
μποροφν να λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ και οφείλουν να κατακζςουν ςτο Λφκειο που υπζβαλαν τθν 
Αίτθςθ-Διλωςθ το αργότερο ζωσ τθν ανακοίνωςθ των βακμολογιϊν των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων του 
Γενικοφ Λυκείου αντίγραφο απολυτθρίου μαηί με 2 ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά και πιο 
ςυγκεκριμζνα: 
- βεβαίωςθ τθσ οικείασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ τθσ οποίασ το πρόγραμμα 
ςπουδϊν ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο ςχολείο, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ τίτλοσ 
δίδει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ.  
- επιπλζον  βεβαίωςθ για τθ νόμιμθ λειτουργία του ςχολείου αυτοφ ςτθν Ελλάδα.  
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ/ρια δεν κατακζςει το απολυτιριό του και τα άλλα 2 ςυμπλθρωματικά 
δικαιολογθτικά εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τότε ο/θ Διευκυντισ/ρια του Λυκείου ςτο οποίο 
υποβλικθκε θ Αίτθςθ ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του ΥΡΑΙΘ ότι 
ο/θ μακθτισ/ρια δεν κατζκεςε απολυτιριο. 
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Οι μακθτζσ/ριεσ ελλθνικϊν Λυκείων του εξωτερικοφ και ξζνων ςχολείων ςτο εξωτερικό μποροφν 
να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, εκτόσ τθσ προκεςμίασ 1-12-
2021 με  13-12-2021, κατόπιν τθσ μετεγγραφισ τουσ ςε ΓΕΛ τθσ θμεδαπισ. 
 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΟΦΟΙΤΟΥΣ 

Θ Αίτθςθ-Διλωςθ των αποφοίτων ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του 
τίτλου απόλυςθσ ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν επίδειξθ ταυτότθτασ/διαβατθρίου ι 
άλλου επίςθμου εγγράφου αποδεικτικοφ τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ (όπωσ παραπάνω), προκειμζνου να 
ελεγχκεί θ ορκι καταχϊριςθ των ςτοιχείων.   

Αν ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ζχει εκδοκεί από ξζνο ςχολείο ςυνυποβάλλεται 
βεβαίωςθ τθσ οικείασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν 
ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο ςχολείο, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ τίτλοσ δίδει τθ 
δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ. Στθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ζχει εκδοκεί από ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα απαιτείται επιπλζον βεβαίωςθ 
για τθ νόμιμθ λειτουργία του ςχολείου αυτοφ ςτθν Ελλάδα.  

Αν πρόκειται για υποψιφιο/α που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ των 
εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων, τότε θ Αίτθςθ–Διλωςθ ςυνοδεφεται από τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων (βλ. ΚΕΦ 10).  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4Ο   ΚΥΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΩΣ ΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Για τθν ειςαγωγι ςτα Τμιματα και τισ Σχολζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτείται οι 

υποψιφιοι να ζχουν επιτφχει τθν ΕΒΕ (Ελάχιςτθ Βάςθ Ειςαγωγισ) του Τμιματοσ ι τθσ Σχολισ. Στα 

τμιματα όπου απαιτείται θ εξζταςθ ειδικοφ μακιματοσ ι πρακτικισ δοκιμαςίασ (αγωνίςματα) για τθν 

ειςαγωγι υποψθφίων ςε αυτά, τότε θ πρϊτθ προχπόκεςθ που απαιτείται για τθν ειςαγωγι, είναι ο 

υποψιφιοσ να ζχει πετφχει τθν ΕΒΕ ειδικοφ μακιματοσ ι/και πρακτικϊν δοκιμαςιϊν και ςε κάκε 

περίπτωςθ τθν ΕΒΕ του τμιματοσ. 

 

2. Οι μακθτζσ/τριεσ τθσ τελευταίασ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου και οι απόφοιτοι-υποψιφιοι/εσ, οι 

οποίοι/εσ κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ζτουσ 2022,  κα εξεταςτοφν ςε τζςςερα (4) 

μακιματα και κα είναι υποψιφιοι/εσ για ζνα (1) μόνο ςυγκεκριμζνο Επιςτθμονικό Ρεδίο ανάλογα με 

τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ όπου ανικει ο/θ υποψιφιοσ/α.  Οι μακθτζσ/τριεσ εξετάηονται 

υποχρεωτικά ςτα μακιματα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ που ιδθ ζχουν επιλζξει και παρακολουκοφν, 

ενϊ οι απόφοιτοι μποροφν να επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα οποιαςδιποτε Ομάδασ 

Ρροςανατολιςμοφ. Συγκεκριμζνα: 

 

Ι.  Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Οι υποψιφιοι/εσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, ζχουν πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ 

και τα Τμιματα του 1ου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου: Ανκρωπιςτικζσ, Νομικζσ και Κοινωνικζσ επιςτιμεσ και τα 

μακιματα ςτα οποία εξετάηονται υποχρεωτικά είναι τα εξισ τζςςερα (4): 

1. Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Γενικισ Ραιδείασ 

2. Αρχαία Ελλθνικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

3. Ιςτορία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

4. Λατινικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

 

II. Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ και ΣΡΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
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Οι υποψιφιοι/εσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν και Σπουδϊν Υγείασ, μποροφν να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και τα Τμιματα είτε του 2ου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου είτε του 3ου Επιςτθμονικοφ 

Ρεδίου. 

 

Οι υποψιφιοι για το 2ο Επιςτθμονικό Ρεδίο: Θετικζσ και Τεχνολογικζσ επιςτιμεσ εξετάηονται υποχρεωτικά 

ςτα εξισ τζςςερα (4) μακιματα: 

1. Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Γενικισ Ραιδείασ 

2. Φυςικι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

3. Χθμεία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

4. Μακθματικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 

 

Οι υποψιφιοι/εσ για το 3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο: Επιςτιμεσ Υγείασ και Ηωισ εξετάηονται υποχρεωτικά ςτα 

εξισ τζςςερα (4) μακιματα: 

1. Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Γενικισ Ραιδείασ 

2. Φυςικι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

3. Χθμεία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

4. Βιολογία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 

 

IΙΙ.  Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 

Oι υποψιφιοι/εσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ και Ρλθροφορικισ, ζχουν 

πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και τα Τμιματα του 4ου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου: Επιςτιμεσ Οικονομίασ και 

Ρλθροφορικισ και τα μακιματα ςτα οποία εξετάηονται υποχρεωτικά είναι τα εξισ τζςςερα (4): 

1. Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία Γενικισ Ραιδείασ 

2. Μακθματικά Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

3. Ρλθροφορικι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ  

4. Οικονομία Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 

 

Πλα τα παραπάνω απεικονίηονται ςτο Συνθμμζνο ΡΙΝΑΚΑ. 

 

3. Για κάκε Σχολι ι Τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για κακζνα από 

τα παραπάνω 4 πανελλαδικά εξεταηόμενα μακιματα κακϊσ και για τα ειδικά μακιματα και τισ πρακτικζσ 

δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα για τα ΤΕΦΑΑ) ζχουν κακοριςτεί με τθν αρικ. Φ.253.1/ 148469 /Α5/18-11-2021 

(ΦΕΚ 5399 Βϋ) ΥΑ «Κακοριςμόσ των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων 

ΓΕΛ, των ειδικϊν μακθμάτων και πρακτικϊν δοκιμαςιϊν … το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 και εφεξισ.». 

 

4.   Αν ο υποψιφιοσ/α δεν πάρει μζροσ ςτθν εξζταςθ μακιματοσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ ι 
Γενικισ Ραιδείασ που επζλεξε να εξεταςκεί πανελλαδικά, τότε κεωρείται ότι εξετάςκθκε ςτο ςυγκεκριμζνο 
μάκθμα και πιρε γραπτό βακμό μθδζν (0). Για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για ειςαγωγι κα 
πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε δφο από τα εξεταηόμενα μακιματα τθσ 
Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ που είχε δθλϊςει. 
 

5.  Η υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ είναι κακοριςτικι και δεςμευτικι για όλουσ τουσ 
υποψθφίουσ/εσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ. Μετά τθν υποβολι τθσ δεν 
τροποποιείται οφτε διορκϊνεται.  

 
6.    Αν ο/θ υποψιφιοσ/α, παρότι υπζβαλε Αίτθςθ-Διλωςθ, μετανιϊςει και δεν ςυμμετάςχει 

τελικά ςτισ εξετάςεισ, δεν κα μπει ςτθ διαδικαςία επιλογισ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
μζςω πανελλαδικϊν εξετάςεων το ίδιο ζτοσ. Ωςτόςο, αυτόσ ο/θ υποψιφιοσ/α κα μπορεί οποιοδιποτε 
επόμενο ζτοσ να ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
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7.  Για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Εςπερινϊν ΓΕΛ ζτουσ 2022 δίνονται αναλυτικζσ 
πλθροφορίεσ ςτο Κεφ. 10 τθσ παροφςασ.  
 

8.      Επιςθμάνςεισ ωσ προσ τισ αλλαγζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί:  
 

Α. Θ διενζργεια των προκαταρκτικϊν εξετάςεων (ΡΚΕ) για τθν ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ, ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, ςτισ Σχολζσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, ςτισ Σχολζσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και των υγειονομικϊν εξετάςεων για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ προγραμματίηεται 
για τθν περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2022. 
 
Β.  Υπενκυμίηουμε αλλαγζσ ζνταξθσ τμθμάτων ςε επιςτθμονικά πεδία: 
• Το Τμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Αγροδιατροφισ και Διαχείριςθσ Φυςικϊν Ρόρων του ΕΚΡΑ 
εντάςςεται και ςτο 2ο Επιςτθμονικό Ρεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ» παράλλθλα με το 
3ο και 4ο που ιταν ιδθ ενταγμζνο.  
• Το Τμιμα  Χρθματοοικονομικισ & Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ, 
εντάςςεται και ςτο 2ο Επιςτθμονικό Ρεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ» παράλλθλα με το 
4ο που ιταν ιδθ ενταγμζνο.  
• Το νζο Τμιμα τθσ Σχολισ Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάςςεται ςτο 2ο Επιςτθμονικό 
Ρεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ». 
• Το νζο Τμιμα τθσ Σχολισ Ικάρων (ΣΙ) – Ζρευνασ Ρλθροφορικισ (ΕΡ), εντάςςεται ςτο 2ο 
Επιςτθμονικό Ρεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ» και ςτο 4ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
«ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ». 
• Τα νζα Τμιματα τθσ Σχολισ Ικάρων (ΣΙ) – Διοικθτικϊν (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαςτϊν (Ε), 
εντάςςονται ςτο 4ο Επιςτθμονικό Ρεδίο  «ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ». 
• Το Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου 
Αιγαίου εντάςςεται και ςτο 4ο Επιςτθμονικό Ρεδίο «ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ», 
παράλλθλα με το 2ο που ιταν ιδθ ενταγμζνο. 
 
Γ. Για τα ειδικά μακιματα: Για τθν ειςαγωγι ςτο Τμιμα Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ 
του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ,  από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 (πανελλαδικζσ 2022) και εφεξισ, 
όςον αφορά ςτα ειδικά μακιματα οι υποψιφιοι κα εξετάηονται μόνο ςτο ειδικό μάκθμα «Ελεφκερο 
Σχζδιο». 
 
Δ.  Στισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ κα λειτουργιςουν ΜΟΝΟ τα Ρρογράμματα Ιερατικϊν 
Σπουδϊν ΑΕΑ Ακινασ και ΡΑΕΑ Κριτθσ. 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο   ΣΧΟΛΕΣ ι ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ι ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ι 

ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 

Για οριςμζνα Τμιματα ι Σχολζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτοφνται επιπλζον προχποκζςεισ 

ειςαγωγισ των υποψθφίων, ωσ ακολοφκωσ :  

 

1) Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ των υποψθφίων ςε ζνα ι δφο ειδικά 

μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι) που αναφζρονται και ςτο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ:  

α) Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΡΑ / Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΑΡΘ / Ναυτιλιακϊν 

Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ./ Τουριςτικϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Τουριςμοφ 

Ραν/μίου Αιγαίου / Τουριςμοφ του Ιονίου Ραν/μίου εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ 

«Αγγλικά».  

β) Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ εξετάηονται 

ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Γαλλικά».  
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γ) Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ 

εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Γερμανικά».  

δ) Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ εξετάηονται ςτο 

ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Ιταλικά».  

ε) Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ 

«Ιςπανικά».  

ςτ) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΜΑΚ. / 

Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ, Μζςων και 

Ρολιτιςμοφ του Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του ΕΚΡΑ / 

Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΡΘ / Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων του 

Ραν/μίου Δυτ. Μακεδονίασ / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του ΡΑ.Δ.Α. / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του Ραν/μίου 

Ρατρϊν / Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ όδου και Κριτθσ εξετάηονται ςε ζνα από τα εξισ 

ειδικά μακιματα ξζνων γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  

η) Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου εξετάηονται ςε δφο από τα 

εξισ ειδικά μακιματα ξζνων γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».  

θ) Μουςικϊν Σπουδϊν του ΕΚΡΑ / Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΘ εξετάηονται ςτα δφο ειδικά μακιματα 

«Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων».  

κ) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΡ, του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΡΘ και των Ρανεπιςτθμίων 

Θεςςαλίασ, Ρατρϊν, Δθμοκρίτειου Θράκθσ και Ιωαννίνων / Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ του 

ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΔΙ.ΡΑ.Ε. εξετάηονται 

ςτα δφο ειδικά μακιματα «Ελεφκερο Σχζδιο» και «Γραμμικό Σχζδιο». 

ι) Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ του ΡΑ.Δ.Α. εξετάηονται ΜΟΝΟ ςτο  ειδικό μάκθμα 

«Ελεφκερο Σχζδιο». 

Θ διλωςθ εξζταςθσ ςε ειδικό μάκθμα είναι υποχρεωτικι για τθν εξζταςθ του υποψθφίου ςτο ειδικό 

μάκθμα και τθν ειςαγωγι ςε Σχολζσ ι Τμιματα που απαιτοφν ειδικό μάκθμα. Για να μπορζςει τελικά να 

ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςε Σχολζσ/Τμιματα με ειδικά 

μακιματα απαιτείται αρχικά θ επίτευξθ τθσ ΕΒΕ ειδικοφ μακιματοσ ςε κακζνα από αυτά και εν ςυνεχεία θ 

επίτευξθ τθσ ΕΒΕ του αντίςτοιχου Τμιματοσ.  

 

2) Σχολζσ, για τθν ειςαγωγι ςτισ οποίεσ απαιτοφνται προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (Στρατιωτικζσ 

Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ και Σχολζσ 

Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ):  

Θ διλωςθ είναι ενδεικτικι τθσ επικυμίασ του υποψθφίου για τθν ειςαγωγι ςε Στρατιωτικζσ Σχολζσ, 

Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ, Σχολζσ τθσ 

Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ. Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ 

διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ 

Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, τισ Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ, τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ απαιτείται να υποβάλει και αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία, ςτθν Ρυροςβεςτικι, 

ςτο Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που κα 

εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικεί ικανόσ ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, οι οποίεσ 

προγραμματίηονται για τθν περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2022. Επιςθμαίνεται ότι για να είναι υποψιφιοσ 

για τισ Σχολζσ αυτζσ κα πρζπει να τισ δθλϊςει και ςτο Μθχανογραφικό του Δελτίο.  

 

3) Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτοφνται πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (ΤΕΦΑΑ). Πςοι επικυμοφν να 

είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρζπει ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ να το δθλϊςουν υποχρεωτικά, για να 

μπορζςουν να ςυμμετάςχουν ςτα αγωνίςματα.  

Για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτα ΤΕΦΑΑ 

απαιτείται να υποβάλει και ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ 
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δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί από το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων προκειμζνου να 

ςυμμετάςχει ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα) και να πετφχει τθν ΕΒΕ πρακτικϊν δοκιμαςιϊν. 

 

Από τα παραπάνω 1), 2), 3) ςυνάγεται ότι υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε 

επικυμία για Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, Σχολζσ του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ και Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, μπορεί τελικά να είναι υποψιφιοσ 

για αυτζσ, αρκεί να ακολουκιςει τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ των αρμόδιων 

Υπουργείων. Υποψιφιοσ που με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, δεν κα 

μπορζςει να εξεταςτεί ςε αυτό, ενϊ αν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα και τελικά δεν εξεταςτεί, απλϊσ 

κα αποκλειςτεί από τα Τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε αυτό. Αντίκετα, ο υποψιφιοσ για τα ΤΕΦΑΑ 

πρζπει να δθλϊςει υποχρεωτικά το ςτοιχείο 19.γ)6) που εμφανίηεται ςτο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ για 

να μπορζςει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ 

που κα πλθροφορθκεί από το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων και να ςυμμετάςχει ςτα 

αγωνίςματα για τα ΤΕΦΑΑ.  

 

4) Στισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ κα λειτουργιςουν ΜΟΝΟ τα Ρρογράμματα Ιερατικϊν 

Σπουδϊν Ακινασ και Κριτθσ. Οι υποψιφιοι για αυτά τα Ρρογράμματα πρζπει να είναι Χριςτιανοί 

Ορκόδοξοι και μόνο άρρενεσ υποψιφιοι. Για τα προγράμματα ςπουδϊν των ΑΕΑ, πλθροφορίεσ δίδονται 

ςτα τθλζφωνα: 2108070686 (ΑΘΘΝΑ),   2810232193 – 2810327180 (ΘΑΚΛΕΙΟ).   

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

 Σφμφωνα με τθ ςχετικι Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Βϋ/2019) Υ.Α. κακορίςτθκαν οι ειδικότερεσ 
προχποκζςεισ και όροι ειςαγωγισ φοιτθτϊν ςτο Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθµίου, 
ςτο Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθµίου Μακεδονίασ και ςτο Τµιµα Μουςικϊν 
Σπουδϊν του Ρανεπιςτθµίου Ιωαννίνων, τα εξεταςτζα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι ςυντελεςτζσ 
βαρφτθτασ βάςει των οποίων εξάγεται θ τελικι βακμολογία του υποψθφίου, τα εξεταηόμενα μακιματα, 
τα μόρια και οι προχποκζςεισ ειςαγωγισ, ο τρόποσ εξζταςθσ των μουςικϊν μακθμάτων και οι διαδικαςίεσ 
ςυμμετοχισ. Σφμφωνα με τθν εν λόγω Υ.Α., οι υποψιφιοι για τα ανωτζρω τμιματα υποχρεοφνται εντόσ 
ςυγκεκριμζνθσ και αποκλειςτικισ προκεςμίασ, που για φζτοσ κακορίηεται ςτο διάςτθμα 1-12-2021 με 13-
12-2021  να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εν λόγω εξετάςεισ με ςχετικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ, θ 
οποία ζχει τον τφπο Ραραρτιματοσ τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Οι υποψιφιοι, 
μακθτζσ και απόφοιτοι, που ενδιαφζρονται να ειςαχκοφν ςτα ανωτζρω Μουςικά Τμιματα του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου, του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ εξετάηονται μζςω 
κοινϊν ειςαγωγικϊν εξετάςεων πανελλαδικοφ επιπζδου ςτα εξισ δφο (2) μουςικά µακιµατα: 
α) Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρθςίασ των υποψθφίων. 
Ωσ µουςικό όργανο εννοείται και θ φωνθτικι τζχνθ. 
β) Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο κεωρθτικϊν και ακουςτικϊν 
μουςικϊν γνϊςεων. 
Επιπλζον οι υποψιφιοι, μακθτζσ και απόφοιτοι, εξετάηονται μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων των ΓΕΛ 
ςτο μάκθμα Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία ΓΕΛ.  
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ειςαγωγι του υποψθφίου ςτα ανωτζρω 3 Τµιµατα είναι  
α) ο υποψιφιοσ να επιτφχει ςε κακζνα μουςικό μάκθμα βακμό τουλάχιςτον ίςο με το 30% του άριςτα,  
β) ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των δφο μουςικϊν μακθμάτων πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% 
του άριςτα  και  
γ) ο υποψιφιοσ να ζχει προςζλκει ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία» 
των ΓΕΛ. 
 
 Στθν ίδια προκεςμία (1-12-2021 με 13-12-2021) που όλοι οι υποψιφιοι υποβάλλουν τθν Αίτθςθ-
Διλωςθ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ, όπωσ κάκε ζτοσ, όςοι από αυτοφσ ενδιαφζρονται για τα 3 
Μουςικά Τμιματα, υποβάλλουν επιπλζον τθν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα με 
τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ, θ οποία για πρακτικοφσ λόγουσ αποτελεί ΡΑΑΤΘΜΑ του εντφπου τθσ 
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Αίτθςθσ-Διλωςθσ. Τα ςτοιχεία 18  και 19.β) 10+11) που εμφανίηονται ςτο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ 
για πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ, αποτελοφν ουςιαςτικά κομμάτι τθσ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τα 3 
Μουςικά Τμιματα). Συγκεκριμζνα: 
 
Α) Υποψιφιοσ (μακθτισ ι απόφοιτοσ) που ενδιαφζρεται ΜΟΝΟ για τα 3 Μουςικά Τμιματα: 
Από τθν Αίτθςθ-Διλωςθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία 1-13 και το κουτάκι 18, 
τίποτα από το ςτοιχείο 19 και ςτθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνει τθν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά 
Τμιματα (ΡΑΑΤΘΜΑ). Υποβάλλει και τισ 2 ςελίδεσ, καταχωρίηονται ςτο ςφςτθμα και ο υποψιφιοσ 
υπογράφει ςτα 2 εκτυπωμζνα αντίγραφα που ζχουν ενςωματϊςει και τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για τισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ και τθν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα. 
 
Β) Υποψιφιοσ (μακθτισ ι απόφοιτοσ) που ενδιαφζρεται για Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνονται και τα 3 Μουςικά Τμιματα: 
Από τθν Αίτθςθ-Διλωςθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία 1-13, τισ επιλογζσ του 
από το ςτοιχείο 19 (εννοείται και το ςτοιχείο 19. β) 10+11) και ςτθ ςυνζχεια  ςυμπλθρϊνει τθν Αίτθςθ-
Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα (ΡΑΑΤΘΜΑ). Υποβάλλει και τισ 2 ςελίδεσ, καταχωρίηονται 
ςτο ςφςτθμα και ο υποψιφιοσ υπογράφει ςτα 2 εκτυπωμζνα αντίγραφα που ζχουν ενςωματϊςει και τθν 
Αίτθςθ-Διλωςθ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και τθν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά 
Τμιματα. 
 
Γ) Υποψιφιοσ (μακθτισ ι απόφοιτοσ) που ενδιαφζρεται για Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
μεταξφ των οποίων ΔΕΝ ςυμπεριλαμβάνονται τα 3 Μουςικά Τμιματα: 
Συμπλθρϊνει και υποβάλλει κανονικά τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για πανελλαδικζσ εξετάςεισ, όπωσ πάντα, χωρίσ 
να ςυμπλθρϊςει τα κουτάκια 18 και 19. β) 10+11) και εννοείται χωρίσ το ΡΑΑΤΘΜΑ. 
 
Θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ–Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τα 3 Μουςικά Τμιματα είναι κακοριςτικι και δεςμευτικι 
για τουσ υποψθφίουσ/εσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε αυτά. Μετά τθν υποβολι τθσ ςτθν κακοριςμζνθ 
προκεςμία δεν τροποποιείται οφτε διορκϊνεται. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  Ή ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 
Για τουσ υποψθφίουσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που 
εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ κα ακολουκιςει νεότερθ εγκφκλιοσ τθσ υπθρεςίασ μασ 
ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβλθκοφν. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίσ νζα εξζταςθ) 
 

Υποψιφιοι για το 10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ δικαιοφνται να είναι όςοι ςυμμετείχαν ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Θμεριςιων ΓΕΛ το 2020 ι το 2021. Οι υποψιφιοι/εσ  για το 10%  των κζςεων 
ειςακτζων χωρίσ νζα εξζταςθ δεν υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά κατευκείαν μθχανογραφικό δελτίο. 
Αν τυχόν επικυμοφν  ειςαγωγι ςε Στρατό, Αςτυνομία, Ρυροςβεςτικι, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν ςχετικι 
αίτθςθ ςτο αρμόδιο Υπουργείο και ςυμμετζχουν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (Μάρτιοσ-Απρίλιοσ 2022). 
Πςοι υποψιφιοι για το 10% επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν 
εκ νζου ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα), άρα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία με βάςθ τισ επιδόςεισ 
τουσ από τθ τελευταία ςυμμετοχι τουσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ.  

Οι υποψιφιοι για το 10% με τελευταία εξζταςθ το 2020 κα διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ΧΩΙΣ 
τθν προχπόκεςθ τθσ ΕΒΕ και κα διεκδικιςουν κζςεισ ςε ποςοςτά ανάλογα του αρικμοφ των 
Μθχανογραφικϊν Δελτίων που κα υποβλθκοφν ανά ςφςτθμα (παλαιό ι νζο), με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ που ίςχυαν κατά το ζτοσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

 Οι υποψιφιοι για το 10% με τελευταία εξζταςθ το 2021 κα διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ΜΕ 
τθν προχπόκεςθ τθσ ΕΒΕ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2021. 
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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. 

Τζλοσ, όςοι απόφοιτοι με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δθλϊςουν υποψθφιότθτα για νζα εξζταςθ με τα 
ΓΕΛ, και  τελικά δεν προςζλκουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ςε ΚΑΝΕΝΑ μάκθμα, μετά τθν 
ανακοίνωςθ των βακμϊν των πανελλαδικϊν εξετάςεων των ΓΕΛ προςζρχονται ςτο Λφκειό τουσ, ϊςτε να 
υπαχκοφν ςτο ποςοςτό του 10% των κζςεων, χωρίσ νζα εξζταςθ, εφόςον το επικυμοφν, και εφόςον το 
δικαιοφνται, όςοι δθλαδι είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΓΕΛ το 2020 ι το 
2021. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο    ΜΑΘΗΤΕΣ/ΙΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΕΣ ΡΑΘΗΣΕΙΣ (5% ΧΩΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 
 

Οι υποψιφιοι-πάςχοντεσ από ςοβαρζσ πακιςεισ κα πρζπει να πιςτοποιθκοφν από τισ ειδικζσ επταμελείσ 
επιτροπζσ νοςοκομείων του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Αϋ). Οι υποψιφιοι/εσ αυτοί υποβάλλουν απευκείασ 
διαφορετικό μθχανογραφικό δελτίο για το 5% των κζςεων ειςακτζων-χωρίσ εξετάςεισ με κριτιριο το 
βακμό του απολυτθρίου τουσ, το οποίο οφτωσ ι άλλωσ αποκτάται ενδοςχολικά, για όλουσ τουσ 
μακθτζσ/ριεσ. Αν ωςτόςο κάποιοσ από τουσ υποψθφίουσ με ςοβαρζσ πακιςεισ επικυμεί τθ ςυμμετοχι 
του και ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, υποβάλλει Αίτθςθ-Διλωςθ και ςυμμετζχει κανονικά και ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υποψιφιοσ με ςοβαρι πάκθςθ δεν ζχει ακόμα 
αποφαςίςει αν κα ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ι αν κα διεκδικιςει τθν ειςαγωγι του με το 
5% - χωρίσ εξετάςεισ, μπορεί να υποβάλει τϊρα Αίτθςθ-Διλωςθ για πανελλαδικζσ εξετάςεισ και τελικά να 
μθν προςζλκει ςε αυτζσ και να ακολουκιςει τθ διαδικαςία του 5% - χωρίσ εξετάςεισ.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΛ 2022. 
 
Α. Μακθτζσ και απόφοιτοι τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ. 
Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ 2022 ςυμμετζχουν οι μακθτζσ και απόφοιτοι τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ, 
εφόςον επικυμοφν και πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ φοίτθςθσ. Αν δεν επικυμοφν ι αν δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ τθσ φοίτθςθσ, μποροφν να ςυμμετάςχουν με τα θμεριςια ΓΕΛ (κατά το ζτοσ αποφοίτθςθσ). 
Αν ςυμμετάςχουν με τα θμεριςια ΓΕΛ, κα διεκδικιςουν το ποςοςτό των κζςεων των θμεριςιων ΓΕΛ με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ. Άρα οι μακθτζσ Γϋ τάξθσ τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ, αν κζλουν να 
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ και ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχα το 
ςτοιχείο 11 & 12 τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ:  
- αν ςυμπλθρϊςουν «ΕΣΡΕΙΝΑ», ςθμαίνει ότι κα είναι υποψιφιοι με τα εςπερινά ΓΕΛ, γιατί πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ φοίτθςθσ του τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ και επικυμοφν να είναι υποψιφιοι με τθν κατθγορία 
των εςπερινϊν ΓΕΛ. 
- αν ςυμπλθρϊςουν «ΘΜΕΘΣΙΑ», ςθμαίνει ότι κα είναι υποψιφιοι με τα θμεριςια ΓΕΛ, είτε γιατί δεν 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ φοίτθςθσ του τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ είτε γιατί επικυμοφν να είναι υποψιφιοι 
με τθν κατθγορία των θμεριςιων ΓΕΛ. 
 
Β.  Υποψιφιοι τετραετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ (απόφοιτοι). 
Οι παλαιοί απόφοιτοι τετραετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ  
- εφόςον πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ φοίτθςθσ, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
των εςπερινϊν ΓΕΛ, άρα ςτο ςτοιχείο 11&12 ςυμπλθρϊνουν «ΕΣΡΕΙΝΑ» 
 - εφόςον δεν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ φοίτθςθσ ι εφόςον το επικυμοφν, μποροφν να  ςυμμετάςχουν 
ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΓΕΛ, άρα ςτο ςτοιχείο 11&12 ςυμπλθρϊνουν «ΘΜΕΘΣΙΑ». 
 
Γ. Ρροχποκζςεισ φοίτθςθσ για πρόςβαςθ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΓΕΛ. 
 
Γ1. α) Αν πρόκειται για μακθτι/ρια ι απόφοιτο τριετοφσ εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου  που επικυμεί να 
ςυμμετάςχει ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ των εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων, πρζπει να ςυντρζχουν οι 
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προχποκζςεισ που ορίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 2 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ), όπωσ 
είχε αντικαταςτακεί με το άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ  70 Αϋ) και αντικαταςτάκθκε εκ νζου 
με το άρκρο 165 παρ. 1 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Αϋ) ι από τισ διατάξεισ του άρκρου 218 του 
ν.4610/2019(Αϋ70), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Αϋ). 
Επομζνωσ, για υποψιφιο τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ, πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω  προχποκζςεισ, για 
τισ οποίεσ ςυνυποβάλλεται Βεβαίωςθ του εςπερινοφ ΓΕΛ αποφοίτθςθσ από τθν οποία να προκφπτει ότι 
ο/θ κάτοχοσ τθσ δικαιοφται να ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Εςπερινϊν ΓΕΛ, εφόςον: 
i) είχε πλιρθ φοίτθςθ από τθν ζναρξθ και ζωσ τθ λιξθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ και ςτισ τρεισ τάξεισ του 
Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, ι  
ii) εγγράφθκε ι μετεγγράφθκε ςτθν Γϋ τάξθ του εςπερινοφ ΓΕ.Λ. μετά τθν αποφοίτθςι του από τθ Βϋ τάξθ 
του θμεριςιου ΓΕ.Λ. ι ςτθ Βϋ τάξθ του εςπερινοφ ΓΕ.Λ. μετά τθν αποφοίτθςι του/τθσ από τθν Αϋ τάξθ του 
θμεριςιου ΓΕ.Λ., ότι εργάηεται και μετά τθν αποφοίτθςι του/τθσ από τθν Βϋ ι τθν Αϋ τάξθ θμεριςιου ΓΕ.Λ. 
αντίςτοιχα ι κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτισ τάξεισ αυτζσ, επιλκε: α) κάνατοσ του ενόσ γονζα ι β) 
αναπθρία του ενόσ γονζα, ο οποίοσ αςκεί μόνοσ ι από κοινοφ με τον άλλο γονζα τθν επιμζλεια, ςε 
ποςοςτό άνω του εξιντα επτά τοισ εκατό (67%), ι  
iii) εγγράφθκε ςτθ Βϋ ι ςτθ Γϋ τάξθ του εςπερινοφ ΓΕ.Λ. είτε μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ θλικίασ 
είτε λόγω ζνταξθσ, ωσ εξαρτθμζνων ατόμων, ςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ ι  
iv) μετεγγράφθκε από τθν Αϋ τάξθ θμερθςίου ΓΕ.Λ. ςτθν Αϋ τάξθ εςπερινοφ ΓΕ.Λ. εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ 
από τισ κείμενεσ διατάξεισ προκεςμίασ για μετεγγραφι, ι  
v) πρόκειται για μακθτζσ-υποψθφίουσ που, κατά τα ςχολικά ζτθ 2017-2018 και 2018-2019, φοίτθςαν ςτθν 
Αϋ τάξθ θμερθςίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΡΑ.Λ.) και ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ μζςω ειδικϊν διατάξεων για τα εςπερινά λφκεια, εφόςον φοίτθςαν, τα δφο (2) επόμενα 
πλιρθ ςχολικά ζτθ, ςτισ Βϋ και Γϋ τάξεισ εςπερινοφ Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΡΑ.Λ.). 
Θ εν λόγω βεβαίωςθ του εςπερινοφ ΓΕΛ αποφοίτθςθσ για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα ςυνοδεφεται 
από: Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του ενόσ τουλάχιςτον των γονζων (περ. iiα) ι Απόφαςθ Υγειονομικισ 
Επιτροπισ, από τθν οποία να προκφπτει αναπθρία του ενόσ γονζα, ο οποίοσ αςκεί μόνοσ ι από κοινοφ με 
τον άλλο γονζα τθν επιμζλεια, ςε ποςοςτό άνω του εξιντα επτά τοισ εκατό (67%). Στθν περίπτωςθ τθσ 
επιμζλειασ υποβάλλεται και αντίγραφο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ επιμζλειασ (περ. iiβ) ι 
αντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ/διαβατθρίου για τθν εξακρίβωςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ του 25ου 
ζτουσ τθσ θλικίασ του/τθσ (περ. iii), είτε Βεβαίωςθ οικείου φορζα, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο/θ 
υποψιφιοσ/α, κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του/τθσ ςτθν προτελευταία ι ςτθν τελευταία τάξθ του 
Γενικοφ Εςπερινοφ Λυκείου, ακολουκοφςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ (περ iii). Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 
περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, θ βεβαίωςθ του εςπερινοφ ΓΕΛ αποφοίτθςθσ εκδίδεται χωρίσ 
επιπλζον δικαιολογθτικά, εφόςον αφοροφν κζματα εγγραφισ, μετεγγραφισ και φοίτθςθσ που το 
εςπερινό ΓΕΛ αποφοίτθςθσ ζχει ιδθ ελζγξει. 
 
 
Γ2. Αν πρόκειται για απόφοιτο τετραετοφσ εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου  που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτισ 
Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ των εςπερινϊν ΓΕΛ, τότε θ Αίτθςθ - Διλωςθ ςυνοδεφεται από τα δικαιολογθτικά 
απόδειξθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων που ορίηονται από τισ διατάξεισ του εδαφίου β τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188-Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 
του άρκρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90-Αϋ) και τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν. 
3879/2010 (ΦΕΚ 163-Αϋ) και τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63-Αϋ). 
 Επομζνωσ, για κάτοχο απολυτθρίου τίτλου τετραετοφσ Γενικοφ Εςπερινοφ Λυκείου, του οποίου ο τίτλοσ 
αποκτικθκε από το ςχολικό ζτοσ 2001 και εφεξισ, ο τίτλοσ αυτόσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 
Βεβαίωςθ του εςπερινοφ ΓΕΛ αποφοίτθςθσ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο κάτοχόσ τθσ φοίτθςε και 
ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ ςε τετραετζσ Εςπερινό Γενικό Λφκειο. Αν ο υποψιφιοσ υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
τθσ περίπτωςθσ ii του εδαφίου β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του ν. 2525/1997, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2909/2001, θ ςχετικι βεβαίωςθ του παρόντοσ 
εδαφίου, βεβαιϊνει και ςυμπεριλαμβάνει, κατά περίπτωςθ: i) Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του ενόσ 
τουλάχιςτον των γονζων ι ii) απόφαςθ Υγειονομικισ Επιτροπισ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ζνασ 
τουλάχιςτον των γονζων του ι ο γονζασ, που ζχει τθν επιμζλεια του, ζχει αναπθρία ςε ποςοςτό άνω του 
67%. Στθν περίπτωςθ τθσ επιμζλειασ υποβάλλεται και αντίγραφο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ 
επιμζλειασ, ι iii) Βεβαίωςθ του οικείου Λυκείου, από τθν οποία να προκφπτει ότι ενεγράφθ ςτθν 
τελευταία τάξθ του τετραετοφσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ 
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θλικίασ του, ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ ι iν) Βεβαίωςθ οικείου 
φορζα, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ του ςτθν τελευταία 
τάξθ του τετραετοφσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, ακολουκοφςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ, το οποίο 
λειτουργοφςε ςτισ προμεςθμβρινζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ. Πςοι αποκτοφν απολυτιριο τετραετοφσ Εςπερινοφ 
Γενικοφ Λυκείου από το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 και εφεξισ πρζπει να ζχουν πλιρθ φοίτθςθ και ςτισ δφο 
τελευταίεσ τάξεισ του τετραετοφσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου. Ρλιρθσ φοίτθςθ κατά τθν ζννοια τθσ 
διάταξθσ αυτισ υπάρχει όταν ο μακθτισ ζχει παρακολουκιςει τα μακιματα και των δφο τελευταίων 
τάξεων του τετραετοφσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, από τθν ζναρξθ και ζωσ τθ λιξθ κάκε διδακτικοφ 
ζτουσ. 
 
 
Γ3. Οι προχποκζςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων Γ1 (τριετζσ) ι Γ2 (τετραετζσ) πρζπει να πλθροφνται 
υποχρεωτικά από όςουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ εςπερινϊν ΓΕΛ. Θ 
βεβαίωςθ του εςπερινοφ ΓΕΛ αποφοίτθςθσ των ανωτζρω παραγράφων Γ1 (τριετζσ) ι Γ2 (τετραετζσ)  
προςκομίηεται: 

- από τουσ μακθτζσ-υποψθφίουσ του τρζχοντοσ ζτουσ κατά τθ διαδικαςία υποβολισ του 
μθχανογραφικοφ δελτίου,  

- από τουσ παλαιοφσ αποφοίτουσ-υποψθφίουσ (είτε τριετοφσ είτε τετραετοφσ εςπερινοφ), θ 
βεβαίωςθ προςκομίηεται κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ. 

-  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Ο   ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
 

Τόςο οι Διευκυντζσ/ριεσ των Λυκείων όςο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί κα πρζπει επιπλζον 
να διαβάςουν προςεκτικά το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ τθσ Αίτθςθσ–Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ μαηί 
με τισ Οδθγίεσ που το ςυνοδεφουν, προσ αποφυγι λακϊν ι εςφαλμζνων ερμθνειϊν από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ. Οι Διευκυντζσ/ριεσ των Γενικϊν Λυκείων ι οι εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των 
Αιτιςεων – Δθλϊςεων εκπαιδευτικοί, μεριμνοφν για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ–Διλωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

 Δεδομζνου ότι, θ φετινι υποβολι τθσ Αίτθςθσ–Διλωςθσ από τουσ υποψθφίουσ κα 
πραγματοποιθκεί από τθν Τετάρτθ 1-12-2021 ωσ και  Δευτζρα 13-12-2021 εν μζςω ζκτακτων 
υγειονομικϊν ςυνκθκϊν, παρακαλοφνται οι (Υπο)Διευκυντζσ των ΓΕΛ να οργανϊςουν τθ διαδικαςία 
υποδοχισ και κατάκεςθσ των Α-Δ, ϊςτε να τθρθκοφν όλα τα προβλεπόμενα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ. 
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι που επικυμοφν να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ ΓΕΛ 2022 κα ειςζρχονται ςτθ ςχολικι μονάδα κατόπιν υποχρεωτικισ επίδειξθσ κατά τθν είςοδό 
τουσ :  *α+ πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 9 αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 72486/19-
11-2021 (ΦΕΚ Βϋ 5401) ΚΥΑ ι *β+ πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 9 τθσ αρ. 
Δ1α/ΓΡ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Βϋ 5401) ΚΥΑ ι *γ+ βεβαίωςθσ αρνθτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου για 
κορωνοϊό COVID-19 (PCR ι rapid test), ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 9 τθσ αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 
72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Βϋ 5401) ΚΥΑ.  

Η Αίτθςθ–Διλωςθ υποβάλλεται ςτο Λφκειο και καταχωρίηεται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ myschool που αποςτζλλονται. Ο υποψιφιοσ προμθκεφεται 
είτε από το διαδίκτυο είτε από το Λφκειο το υπόδειγμα του εντφπου, το μελετά, το ςυμπλθρϊνει και 
προςζρχεται ςτο Διευκυντι/ρια ι τον εντεταλμζνο για τθν παραλαβι των Αιτιςεων – Δθλϊςεων 
εκπαιδευτικό (κατά προτίμθςθ χειριςτι του Θ/Υ), όπου και το υποβάλλει μαηί με τα απαιτοφμενα κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Στθ ςυνζχεια ο χειριςτισ ειςάγει τα ςτοιχεία του υποψθφίου/ασ, όπωσ τα 
ςυμπλιρωςε ο ενδιαφερόμενοσ, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ. Κατόπιν, εκτυπϊνει δφο 
αντίγραφα τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ (μόνο τθν πρϊτθ ςελίδα). Ο/Θ υποψιφιοσ/α ελζγχει με προςοχι τθν 
ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά ςυμφωνοφν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντφπου που είχε αρχικά 
ςυμπλθρϊςει και υπογράφει και τα δφο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και ςφραγίηονται και από το 
Διευκυντι/ρια του Λυκείου. Ζνα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψιφιοσ/α μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων 
και ζνα ο Διευκυντισ/ρια του Λυκείου. Μετά τθν υπογραφι του υποψθφίου/ασ και του Διευκυντι/ριασ, θ 
Αίτθςθ–Διλωςθ δεν αλλάηει και ζχει ιδθ οριςτικά καταχωριςτεί θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα myschool, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα ςασ αποςταλοφν.  
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Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ/α ενδιαφζρεται για τα 3 Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι 
διαδικαςία ειςαγωγισ,  πζρα από τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για πανελλαδικζσ ΓΕΛ, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει 
και τθν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα. Τα ςτοιχεία καταχωρίηονται ςτο ςφςτθμα 
και ο υποψιφιοσ υπογράφει ςτα 2 εκτυπωμζνα αντίγραφα που ζχουν ενςωματϊςει και τθν Αίτθςθ-
Διλωςθ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και τθν Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα. 

Για τθν υποςτιριξι τουσ, τα Λφκεια μποροφν να απευκφνονται: 
- για κζματα διαδικαςίασ, δικαιοφχων, υποψθφίων, μακθμάτων, δικαιοφχων εςπερινϊν ΓΕΛ και 

λοιπά διοικθτικά κζματα, ςτθ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων του ΥΡΑΙΘ, ςτα τθλζφωνα τθσ 
εγκυκλίου κακϊσ και ςτο email: dode@minedu.gov.gr . 

- για κζματα αρχείου υποψθφίων, κωδικοφ υποψθφίων, και λοιπά κζματα μθχανοργάνωςθσ, ςτθ 
Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του ΥΡΑΙΘ, τθλζφωνο 2103442067, email: 
egovexams@minedu.gov.gr 

- Για κζματα λειτουργίασ και υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ ΡΣ myschool, ςτο τθλ 8012008040. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Ο   ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΙΕΣ Δ.Ε. 
     Οι Διευκυντζσ/ριεσ Δ.Ε μεριμνοφν:  
α) Για τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ  ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων  και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ 
για τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερόμενου. 
β) Για τθν άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτα Λφκεια ευκφνθσ τουσ και ςτα ΚΕΔΑΣΥ. 
γ) Επιςθμαίνεται ότι και φζτοσ οι υποβλθκείςεσ ςτα Λφκεια Αιτιςεισ – Δθλϊςεισ κα εκτυπϊνονται ςε δφο 
αντίγραφα. Ωσ εκ τοφτου, δεν κα αποςταλεί τρίτο αντίγραφο από τα Λφκεια ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. και από εκεί 
ςτο ΥΡΑΙΘ. 
                                                                                                Η ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                                                                                                                  ΚΑΛΟΜΟΙΑ ΜΑΟΥΓΚΑ 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (τα οποία αποςτζλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά και μπορείτε να τα εκτυπϊςετε από τθν 
αναφερόμενθ ιςτοςελίδα ι από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο) :                                                                                             
-  Το  Ζντυπο Υπόδειγμα Αίτθςθσ – Διλωςθσ για πανελλαδικζσ ΓΕΛ με μία ςελίδα Οδθγίεσ (1+1=2 ςελίδεσ) 
- Το Ζντυπο Υπόδειγμα Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τα 3 Μουςικά Τμιματα με μία ςελίδα κατάλογοσ 
μουςικϊν οργάνων (1+1=2 ςελίδεσ) 
- ΡΙΝΑΚΑΣ – ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 

 
ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ (Ρίνακασ Αποδεκτϊν): 
 
 1)Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ /ΓΕΕΘΑ- Βϋ Κλάδοσ/Β2,Β4,Α1 (ΔΕΚΡ) / Τμιμα Εκνικισ Στρατιωτικισ 
Εκπαίδευςθσ / Στρατόπεδο Ραπάγου                   Μεσογείων 227-229  - ΣΚ 155 61 - ΑΘΗΝΑ  
                                                                                         
 2) Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ /Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
 Κλάδοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/ Δ/νςθ Αςτυνομικοφ Ρροςωπικοφ /Τμιμα 
Κατϊτερου Αςτυνομικοφ Ρροςωπικοφ - Γραφείο 5ο             Π. Κανελλοποφλου 4 - 101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
3) Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ /Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
 Κλάδοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ / Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ 
Ανκρϊπινων Ρόρων -Τμ. Εκπαιδεφςεων               Π. Κανελλοποφλου 4 - 101 77 – ΑΘΗΝΑ 
 
4) Υπουργείο Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ/Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 
-  Κλάδοσ Βϋ (Ναυτιλίασ) /Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν -Τμιμα Αϋ -Βϋ 
- Κλάδοσ Διοίκθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ/ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρροςωπικοφ Λ.Σ-
ΕΛ.ΑΚΤ/Τμιμα Κατάταξθσ.           Ακτή Βασιλειάδη (Εντόσ Λιμζνα, Ε1-Ε2) - ΣΚ 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑ  
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5) Υπουργείο Κλιματικισ Κρίςθσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ /Γ.Γ. Ρολιτικισ Ρροςταςίασ /Αρχθγείο 
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ/Επιτελείο/ Κλάδοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ/Δ/νςθ Ανκρωπίνων Ρόρων/Τμιμα 
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Ρόρων             Λ. Κηφισίας 37-39 ΣΚ 15123  - ΜΑΡΟΤΙ 
 
 
ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   1.Γραφείο κ. Υπουργοφ       2 Γραφείο  Υφυπουργοφ κ Μακρι        3. Γραφείο κ. ΓΓ 
ΑΒΕΕΑ        4. Γενικι Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε. & Δ.Ε.               5. Γενικι Δ/νςθ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Υποδομϊν 
και Εξετάςεων          6. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων         7. Δ/νςθ Σπουδϊν, 
Ρρογραμμάτων και Οργάνωςθσ Δ.Ε.               8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπ/ςθσ                9. Δ/νςθ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ           10. ΔΙ.Ρ.Ο.Δ.Ε.       11. Δ/νςθ Θρθςκευτικισ Εκπ/ςθσ και 
Διακρθςκευτικϊν Σχζςεων      12.Δ/νςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων-Τμιμα Αϋ   


