
ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 

Οι υποψήφιοι  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 

2020, οφείλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ μέσα σε αυ-

στηρά καθορισμένη προθεσμία: 

30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020 

 Με την ανωτέρω ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την 

Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά, για να 

έχουν πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο πεδίο. 

Παράλληλα,  οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν και τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Σχέδιο, Ξέ-

νες γλώσσες, Μουσική) στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν (αν επιδιώκουν εισαγωγή σε σχολή που 

απαιτεί ειδικό μάθημα). Επίσης, πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ 

(Γυμναστική Ακαδημία). 

Σημειώνεται ότι η δήλωση ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική μέσα στο 

πλαίσιο της παραπάνω προθεσμίας, ακόμα κι αν κάποιος δεν παρουσιαστεί τελικά στις εξετάσεις των 

μαθημάτων αυτών ή τις πρακτικές δοκιμασίες.  

 Στην ίδια ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν και την πρόθεσή τους να είναι υ-

ποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του 

Λιμενικού Σώματος.  

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υπο-

χρεωτικά για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτι-

κές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώμα-

τος/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που είναι απλώς ενδεικτική. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η εγκύκλιος, το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης και οι οδηγίες αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην 

επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis). 
Κατεβάζετε και αποθηκεύετε το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης (Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ)στον υ-

πολογιστή σας. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟ ΓΕΛ) το συμπλη-

ρώνετε (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτετε.  

Τέλος το αποστέλλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) στον:  

Μπαντιά Αθανάσιο (mpantias@vas.edu.gr) 

για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 

2020).  

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τρο-

ποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗ-

ΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω των δυσκολιών της εξ αποστάσεως υποβολής και του χρονοβόρου χα-

ρακτήρα της καταχώρισης των στοιχείων, παρακαλείσθε να αποστείλετε τις συμπληρωμένες ηλε-

κτρονικά δηλώσεις σας μέχρι και την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 15:00. 

 

 

 Επικοινωνία για πληροφορίες- απορίες- επισημάνσεις: 

- Στο Microsoft teams στην ΟΜΑΔΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2020 

- Σε τηλεφωνική επικοινωνία με Βασιλειάδη Κώστα, Ηρακλείδη Τάσο και Μπαντιά Θανάση. 
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