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ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ

Για το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 



Φ.Ε.Κ.: Σεχρνο B’ 643/27.02.2020



1)Αίτθςθ - Διλωςθ 
για ςυμμετοχι ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ

Μάρτιοσ 2020



Με τθν Αίτθςθ - Διλωςθ ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ 
δθλώνει:

α) Σθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ με τα τζςςερα (4) μακιματα, 

ςτα οποία κα εξεταςτεί πανελλαδικά για να ζχει πρόςβαςθ ςε 
ζνα (1) ςυγκεκριμζνο  Επιςτθμονικό Πεδίο,

β) Σα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμεί να εξεταςτεί.
γ) Σθ ςυμμετοχι ςτθν υγειονομικι εξζταςθ και ςτισ πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ που απαιτοφνται για τα Σμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ 
Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Σ.Ε.Φ.Α.Α.).
δ) Σθ ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ των 2 μουςικών μακθμάτων 
Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία και Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ.

Η διλωςθ των ανωτζρω ςτοιχείων είναι 
υποχρεωτικι για τθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ 

των πανελλαδικών εξετάςεων.



υντελεςτζσ Βαρφτθτασ ειδικών μακθμάτων και 
πρακτικών δοκιμαςιών:

1. Οι ςυντελεςτζσ του ειδικοφ μακιματοσ ι των πρακτικών
δοκιμαςιϊν κατά περίπτωςθ είναι:

i. Δφο (2) για τα Τμιματα για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςτα 
ειδικά μακιματα:
«Ελεφκερο Σχζδιο» και «Γραμμικό Σχζδιο»
«Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων».
ii. Δφο (2) για τα Τμιματα:
Ξζνων Γλωςςϊν και Φιλολογιϊν,
Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου 
Πανεπιςτθμίου,
Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ.
iii. Ζνα (1) για όλεσ τισ λοιπζσ Σχολζσ και Τμιματα για τα οποία 
απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ.



ΤΝΣΔΛΔΣΖ Ένα (1):

για όλερ ηιρ λοιπέρ ζσολέρ και ημήμαηα, για ηα οποία 

απαιηείηαι εξέηαζη ζε ειδικό μάθημα ξένηρ γλώζζαρ:

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ) (ΑΓΓΛΗΚΑ)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΥΗΟ-

ΑΓΓΛΗΚΑ)

ΓΗΔΘΝΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ –

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΣΟΤΡΗΜΟΤ

 ΑΣΔΡ – ΑΣΔΚ

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ Μ.Μ.Δ.

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ



Τρόποσ υπολογιςμοφ μορίων για ειςαγωγι 
ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Ο βακμόσ κάκε πανελλαδικά εξεταηόμενου μακιματοσ εκφράηεται ςτθν εικοςάβακμθ
κλίμακα με προςζγγιςθ δεκάτου. 

Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 υπολογίηεται μόνο ο μζςοσ όροσ των 
τεςςάρων (4) πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων.

Για τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ αρικμοφ μορίων ο 
ανωτζρω μζςοσ όροσ πολλαπλαςιάηεται επί χίλια 
(1.000).

Μ.Ο. Χ 1000 = …..



Για Σχολζσ ι Τμιματα, για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ειδικοφ 
μακιματοσ ι πρακτικϊν δοκιμαςιϊν, ο υπολογιςμόσ του 
ςυνολικοφ αρικμοφ μορίων κάκε υποψθφίου/ασ γίνεται ωσ εξισ:

Στο ςφνολο μορίων τθσ γενικισ βακμολογίασ προςτίκενται τα 
μόρια που προκφπτουν από το γινόμενο του βακμοφ του 
υποψθφίου/ασ ςτο απαιτοφμενο ειδικό μάκθμα ι ςτισ πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι κατά περίπτωςθ, 
πολλαπλαςιαςμζνο επί το εκατό (100). 

i) Ειδικό Μάκθμα: Απαιτείται θ βάςθ του 10. 

Για τισ περιπτϊςεισ που εξετάηονται δφο ειδικά μακιματα, είναι ο 
μζςοσ όροσ των βακμϊν των δφο ειδικϊν μακθμάτων.

Ε.ΜΑ. Χ  ΤΝΣ. Χ 100 = ….



Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ/α ζχει εξεταςκεί ςε 
περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλώςςεσ, τότε ωσ βακμόσ 
ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, για τα τμιματα που 
απαιτοφν εξζταςθ ςε μία από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ από 
αυτζσ που εξετάςτθκε, λαμβάνεται υπόψθ ο 
μεγαλφτεροσ βακμόσ από αυτοφσ που πζτυχε ςτισ 
ξζνεσ αυτζσ γλϊςςεσ.

ii) Βακμόσ πρακτικών δοκιμαςιών είναι ο μζςοσ όροσ 
των βακμών που αντιςτοιχοφν ςτισ τρεισ δοκιμαςίεσ 
- αγωνίςματα που διαγωνίςτθκε ο υποψιφιοσ και ο 
οποίοσ εκφράηεται με προςζγγιςθ εκατοςτοφ.



Σν εηδηθφ κάζεκα θαη νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 

πποζαςξάνοςν ηα κφξηα επίδνζεο κφλν γηα ηηο 

ζρνιέο/ηκήκαηα πνπ πξναπαηηνχληαη.

Γηλώζηε Δ.Μ. Ή Π.Γ. και αν δεν ζςμμεηέσεηε, δε 

θα επηπεαζηεί η γενική ζειπά ηων μοπίων. 

Η δήισζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή. 

Εάλ δελ δεισζνχλ ζηελ Αίηεζε/Δήισζε, δελ ζα 

κπνξείηε λα δειψζεηε ηκήκαηα πνπ πξναπαηηνχλ 

Ε.Μ. ή Π.Δ. 

10%: Δελ κπνξψ λα δψζσ κφλν Ε.Μ. ή Π.Δ.



Αν ο υποψιφιοσ/α δεν πάρει μζροσ ςτθν εξζταςθ 
μακιματοσ Ομάδασ Προςανατολιςμοφ ι γενικισ 
παιδείασ 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 ςτισ Σχολζσ και τα Τμιματα ςτα 
Επιςτθμονικά Πεδία, κα πρζπει να ζχει 
ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε δφο 
από τα εξεταηόμενα μακιματα τθσ Ομάδασ 
Προςανατολιςμοφ που είχε δθλϊςει.



10% ζεκαίλεη: χωρίσ νζα εξζταςθ.
Το δικαίωμα αυτό: μπορεί να αςκθκεί το επόμενο
και το μεκεπόμενο ζτοσ του ζτουσ τελευταίασ 
εξζταςθσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα 
μακιματα, ειδικά μακιματα και πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ. 
Οι κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο ποςοςτό του δζκα τοισ εκατό (10%) 
κατανζμονται ςε ποςοςτό:
εξιντα τοισ εκατό (60%) για όςουσ/εσ ςυμμετείχαν ςτισ εξετάςεισ το 
αμζςωσ προθγοφμενο ζτοσ 
και ςε ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) για όςουσ/εσ ςυμμετείχαν 
ςτισ ανωτζρω εξετάςεισ δφο (2) ζτθ πριν από το ζτοσ υποβολισ 

μθχανογραφικοφ.



Υποψιφιοι, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ τα δφο 
προθγοφμενα ζτθ, εφόςον ςυμμετάςχουν
εκ νζου ζςτω και ςε ζνα μάκθμα ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ,  δεν ζχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν Μθχανογραφικό 
Δελτίο με βάςθ τθ βακμολογία 
προθγοφμενθσ εξζταςισ τουσ για το 
ποςοςτό του 10% των κζςεων ειςακτζων 
χωρίσ νζα εξζταςθ.



10%: ςχετικά με τισ προκαταρκτικζσ 
εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι ςε 
Στρατιωτικζσ Σχολζσ Σχολζσ, 
Αςτυνομία, Πυροςβεςτικι, Λιμενικό:

Επαναλαμβάνονται οι προκαταρκτικζσ 
εξετάςεισ.



Η Αίηεζε/Δήισζε είλαη δεζκεπηηθή σο πξνο:

Σα Εηδηθά Μαζήκαηα

Σηο Πξαθηηθέο Δνθηκαζίεο ησλ Σ.Ε.Φ.Α.Α.

Γηα ηηο ένζηολερ επηινγέο ν ππνςήθηνο/α 

νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο

ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ.



Απφ ην 2019-2020 – 4ν Ε.Π.:

ΜΤ – ΩΜΑΣΑ

ΜΤΝ

ΜΤΑ - ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Γηα λα είζαη ππνςήθηνο για  όλερ ηιρ ένζηολερ επιλογέρ  ππέπει να έσειρ 

κπιθεί ικανόρ ζηιρ οικείερ πποκαηαπκηικέρ εξεηάζειρ :

πγεηνλνκηθέο, 

αζιεηηθέο, 

ςπρνηερληθέο 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο.

(φζνη εηζαρζνχλ ζηηο Α.Ε.Ν. εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ δηδαθηηθνχ 

εμακήλνπ ζηελ θνιχκβεζε θαη γηα φζνπο απνηχρνπλ δηαθφπηεηαη ε θνίηεζε κέρξη 

επηηπρνχο επαλεμέηαζεο )



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Ανακοινϊκθκε το Μθχανογραφικό Δελτίο του 2020.

Στο μθχανογραφικό δελτίο ο/θ υποψιφιοσ/α μπορεί να 
δθλϊνει προτίμθςθ για όςεσ Σχολζσ ι Τμιματα επικυμεί, από 
αυτά που περιλαμβάνονται ςε ζνα (1) ςυγκεκριμζνο 
Επιςτθμονικό Πεδίο ανάλογα με τθν Ομάδα 
Προςανατολιςμοφ ςτα μακιματα τθσ οποίασ εξετάςτθκε 
πανελλαδικά και με οποιαδιποτε ςειρά.
Αν με το ςφνολο των μορίων του/τθσ μπορεί να ειςαχκεί ςε 
περιςςότερεσ Σχολζσ ι Τμιματα, κα ειςαχκεί τελικά μόνο ςε 
εκείνθ τθ Σχολι ι το Τμιμα που προςδιόριςε ςτθ διλωςι 
του/τθσ, με ζνδειξθ προγενζςτερθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 
Σχολζσ ι Τμιματα, που ζχει δθλϊςει.



Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 



ΙΟΒΑΘΜΙΑ:
Για κάκε επιςτθμονικό πεδίο τα μακιματα που 
υπολογίηονται για τα κριτιρια ιςοβακμίασ είναι τα 
ακόλουκα:

για το πρώτο (1ο) Επιςτθμονικό Πεδίο: 

Αϋ Αρχαία Ελλθνικά, 
Βϋ Ιςτορία, 
Γϋ Κοινωνιολογία, 
Δϋ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία.



 για το δεφτερο (2ο) Επιςτθμονικό Πεδίο: 

Αϋ Μακθματικά, 
Βϋ Φυςικι, 
Γϋ Χθμεία, 
Δϋ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία

ΙΟΒΑΘΜΙΑ:



 για το τρίτο (3ο) Επιςτθμονικό Πεδίο: 

Αϋ Βιολογία,
Βϋ Χθμεία, 
Γϋ Φυςικι, 
Δϋ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία,

ΙΟΒΑΘΜΙΑ:



για το τζταρτο (4ο) Επιςτθμονικό Πεδίο: 

Αϋ Μακθματικά, 
Βϋ Οικονομία, 
Γϋ Πλθροφορικι, 
Δϋ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία

ΙΟΒΑΘΜΙΑ:



Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων ςτθ κζςθ του τελευταίου
ειςαγόμενου ςε Σχολι ι Τμιμα, ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/α που 
ζχει :

Μεγαλφτερο βακμό ςτο Αϋ μάκθμα
Αν πάλι υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/α με 
μεγαλφτερο βακμό ςτο μάκθμα Βϋ 
 Αν πάλι υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται ο/θ υποψιφιοσ/α με 
μεγαλφτερο άκροιςμα βακμϊν ςτα δφο μακιματα Γϋ και Δϋ
 Αν και μετά τθν εξάντλθςθ όλων των παραπάνω κριτθρίων, 
εξακολουκοφν να υπάρχουν ιςοβακμοφντεσ, ειςάγονται όλοι οι 
ιςοβακμοφντεσ.

Με τθν επιφφλαξθ ότι:



ΜΟΝΟ:
Για τισ τρατιωτικζσ χολζσ, Αςτυνομία, Πυροςβεςτικι, Λιμενικό:

Στθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ με τον τελευταίο ειςαγόμενο ςε 
Στρατιωτικι Σχολι, Αςτυνομία, Πυροςβεςτικι, Λιμενικό  και μετά 
τθν εξάντλθςθ των  προαναφερόμενων κριτθρίων ειςάγεται ο/θ 

υποψιφιοσ/α που διλωςε τθ ςχολι αυτι με προγενζςτερθ
ςειρά προτίμθςθσ. 

Αν πάλι υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται ο υποψιφιοσ με 

μεγαλφτερο βακμό ςτο μάκθμα Νεοελλθνικι Γλώςςα 
και Λογοτεχνία. 

Αν και πάλι υπάρχουν ιςοβακμοφντεσ, ειςάγονται όλοι οι 
ιςοβακμοφντεσ.



Ο/ θ Υπουργόσ Παιδείασ ανακοινϊνει
τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ 
λιξθ των μακθμάτων του Βϋ Τετραμινου, 
το πρόγραμμα διεξαγωγισ των 
πανελλαδικϊν εξετάςεων.



ΑΙΣΗΗ/ ΔΗΛΩΗ ΜΑΡΣΙΟ

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
(Ο.Π., ΜΑΘΗΜΑΣΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ, ΠΡΑΚΣΙΚΕ 

ΔΟΚΙΜΑΙΕ/ΣΕΦΑΑ, ΕΝΣΟΛΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ (έσο ηα 

κέζα Απξηιίνπ)

ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΕΝΣΟΛΩΝ

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: έρεη αλαθνηλσζεί



Σν λέν ζχζηεκα ζα ηζρχζεη ην 2020.

Σν “εγθαηληάδνπλ” νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ην ζρνιηθφ έηνο 

2019-2020 ζηε Γ Λπθείνπ. 

Σα ΑΕΙ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, ζα δερζνχλ 

πξσηνεηείο θνηηεηέο κε ην λέν ζχζηεκα.

Οη  ζρνιέο  ειεχζεξεο πξφζβαζεο ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΙ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4635/30-10-2019.

Ο βαζκφο ηνπ απνιπηεξίνπ δε ζα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ κνξίσλ επίδνζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

ΑΕΙ γηα ηνπο θεηηλνχο ππνςήθηνπο (άξζξν 165 ηνπ λ. 

4635/30-10-2019).



ΣΟ Κ.Δ..Τ. ΚΑΡΓΗΣΑ – ΣΟΜΔΑ: 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 

ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΓΗΠΛΑ Α ΚΑΗ Α ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΗ.

Δπικοινωνήζηε μαζί μαρ:

2441354525, 2441354524

Email: kesypkar@sch.gr

Δπγάζιμερ ημέπερ, ώπερ: 9.30 – 14.00 

mailto:kesypkar@sch.gr

