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Αυτό το άρθρο θα συμπληρώνεται  με νέα στοιχεία μέχρι την 29 Φεβρουαρίου 2016. 

Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει ο Καλοδήμος Δημήτρης, Υπεύθυνος ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ποιοι  υποψήφιοι  πρέπει να κάνουν αίτηση- δήλωση;
όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, 

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις – δηλώσεις;
Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2016 με το NEO ΣΥΣΤΗΜΑ, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 
την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου του 2016

Που θα βρω το έντυπο της αίτησης;
http://sep4u.gr/wp-content/uploads/aitisi-gel-neo-2016.pdf 

Πού  υποβάλλονται οι αιτήσεις – δηλώσεις;
Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στα Λύκεια. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool
εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο 
και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο 
Λύκειο κατάθεσης.

Τι δηλώνεται στην αίτηση δήλωση;
Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) 
Επιστημονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) 
Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
ε)Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος:
- για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας (δεν έχουν αυτό το 
δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ).
- για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- για τα ΤΕΦΑΑ.

Μπορώ να τροποποιήσω την αίτηση μετά την κατάθεση στο σχολείο;
 Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους που θα
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ με το νέο σύστημα. Μετά την υποβολή της δεν 
τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

Αν φέτος υποβάλλω αίτηση και δεν συμμετέχω στις Πανελλαδικές μπορώ να συμμετέχω (με νέα αίτηση)
την επόμενη χρονιά;
Αν ο υποψήφιος, παρότι υπέβαλε το Φεβρουάριο Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά
στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω
πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο υποψήφιος θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο έτος 
να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.
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Αν δηλώσω ένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και δεν προσέλθω τι βαθμό θα πάρω;
Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι 
εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0)

Ποια μαθήματα πρέπει να επιλέξω για να έχω πρόσβαση σε ένα ή δύο επιστημονικά πεδία;
Σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού υπάρχουν τρία μαθήματα κοινά σε όλους και κάθε υποψήφιος μπορεί 
να επιλέξει 1 ή 2 μαθήματα.

Που μπορώ να δω ποιες σχολές ανήκουν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο;
Στην Υπουργική απόφαση Φ.253/ 85476 /Α5/2015:  http://sep4u.gr/fek/fek_2015_995b.pdf 

Είμαι υποψήφιος από την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και επειδή θέλω να 
διεκδικήσω σχολές του 1ου και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου δήλωσα  4ο μάθημα τα Λατινικά και 5ο 
την Βιολογία Γενικής. Η επίδοση στην Βιολογία θα επηρεάσει τα μόρια στο 1ο Πεδίο; Η επίδοση στα 
Λατινικά  θα επηρεάσει τα μόρια στο 3ο Πεδίο; 
ΟΧΙ! Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Θέλω μόνο να πάρω απολυτήριο και δεν με ενδιαφέρουν οι Πανελλαδικές, πρέπει να κάνω αίτηση;
ΟΧΙ, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. 
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Είμαι υποψήφιος από την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και επιλέγω Βιολογία 
Γενικής Παιδείας για να διεκδικήσω σχολές του 3ου Πεδίου (Υγεία) . Αν γράψω σε όλα 20 θα πάρω 
20.000 μόρια;  
Οι υποψήφιοι από την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας και 
Πληροφορικής αν γράψουν σε όλα 20 θα πάρουν 18600 μόρια.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον μέγιστο αριθμό μορίων σε κάθε πεδίο (αν δεν υπάρχουν ειδικά 
μαθήματα)

1ο ΕΠ 2ο ΕΠ 3ο ΕΠ 4ο ΕΠ 5ο ΕΠ

Ανθρωπιστικών Σπουδών 20.000 18.600 20.000

Θετικών Σπουδών 20.000 20.000 20.000

Οικονομίας & Πληροφορικής 18.600 20.000 20.000

Το Φεβρουάριο δεν δήλωσα  Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ μπορώ τελικά να είμαι 
υποψήφιος γι αυτές;
Υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές 
Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί 
τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες 
προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων. Ανάλογα, υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν 
δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτά, αρκεί να υποβάλει σχετική 
αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. 

Το Φεβρουάριο δεν δήλωσα  Ειδικό Μάθημα, μπορώ να εξεταστώ σε αυτό στις πανελλαδικές; 
Υποψήφιος που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να 
εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς
θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.

Είμαι στην κατηγορία του 5% (σοβαρές παθήσεις) τι πρέπει να κάνω;
Οι μαθητές ΓΕΛ - πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις ειδικές επταμελείς
επιτροπές του Ν.3794/2009. Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν απευθείας μηχανογραφικό δελτίο το 
Σεπτέμβριο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως 
ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη 
συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και 
στις πανελλαδικές εξετάσεις .

Ποιες οι Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές  & οι Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας  σε 
κάθε Επιστημονικό Πεδίο:
1ο Πεδίο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                         
-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ//ΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
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2ο Πεδίο
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 
-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 
-ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 
-ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 
-ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 
-ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 
-ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 
-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 
-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 
-ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

3ο Πεδίο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 
-ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

5ο Πεδίο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
-ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

Ποιες Στρατιωτικές Σχολές δεν θα δεχθούν εισακτέους φέτος;
Δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα 
Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο 
μηχανογραφικό δελτίο του 2016
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Επισημάνσεις

1.Η απόκτηση του απολυτηρίου είναι ανεξάρτητη από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η απόκτηση
απολυτηρίου γίνεται μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις με θέματα και βαθμολογία  του διδάσκοντα.

2.Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικώς οι μαθητές των ΓΕΛ θα τα εξεταστούν
υποχρεωτικά  και  στις  ενδοσχολικές  εξετάσεις.  Στους  μαθητές  θα  χορηγηθεί  ενδοσχολικό
απολυτήριο και οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα συνυπολογιστούν στο βαθμό του
απολυτηρίου.
 
3.Οι  πανελλαδικές  εξετάσεις  για  τους  υποψηφίους  των  ΓΕΛ  προηγούνται  των  απολυτηρίων
εξετάσεων. 

4.Δε  συνυπολογίζονται  οι  βαθμοί  των  ενδοσχολικών εξετάσεων για  την  εξαγωγή των  μορίων
εισαγωγής. 

5.Όσοι τελειόφοιτοι των ΓΕΛ δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν
απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης. Οι εν λόγω μαθητές θα συμμετάσχουν στις ενδοσχολικές
εξετάσεις για να τους χορηγηθεί απολυτήριο Λυκείου. 

6.Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.
Αν λοιπόν, ένας υποψήφιος έχει επιλέξει και 5ο μάθημα για να διευρύνει τις επιλογές του, σε
περίπτωση που δεν γράψει, καλά η χαμηλή του επίδοση δεν θα επηρεάσει τη βαθμολογία του για
τις σχολές του άλλου επιστημονικού πεδίου.
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Τι μαθήματα πρέπει να επιλέξω για να διεκδικήσω τις Γεωπονικές Σχολές

Οι Γεωπονικές Σχολές είναι κοινές στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο μπορεί να
διεκδικηθεί από όλες τις Ομάδας Προσανατολισμού. Τα αναγκαία μαθήματα είναι τα παρακάτω: 
1]Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών: 
Αρχαία Προσανατολισμού ,  Ιστορία Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα (0,4) και  Βιολογία Γενικής
Παιδείας (0,9) 
2]Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών: 
Εδώ υπάρχουν 2 επιλογές: 
Ι]Φυσική Προσανατολισμού (0,7), Χημεία Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα,
και Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3). 
ΙΙ]Φυσική Προσανατολισμού, Χημεία Προσανατολισμού (0,7), Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα,
και Βιολογία Προσανατολισμού (1,3). 
3]Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής:
 Μαθηματικά Προσανατολισμού, ΑΕΠΠ Προσανατολισμού, Νεοελληνική Γλώσσα(0,4), και Βιολογία Γενικής
Παιδείας (0,9).
 Η διεκδίκηση των Γεωπονικών Σχολών από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και την
Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής μπορεί να δώσει μέγιστο αριθμό μορίων 18.600
ενώ από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 20.000 μόρια. 
 
 Οι Γεωπονικές Σχολές 
 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 
 325-(AEI)- Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα) 
 328-(AEI)-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα) 
 323-(AEI)-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα) 
 326-(AEI)-Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ (Αθήνα) 
 327-(AEI)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα) 
 324-(AEI)-Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα) 
 
 ΑΠΘ 
 273-(AEI)-Γεωπονίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ 
 
 Παν. Θεσσαλίας 
 360-(AEI)-Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) 
 274-(AEI)-Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) 
 
 Δημοκρίτειο Παν. Θράκης 
 
 353-(AEI)-Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) 
 
 758-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (2&3)-ΤΕΙ Κρήτης 
557-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας 
757-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) (2&3)-ΤΕΙ Ηπείρου 
759-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (2&3)-ΤΕΙ Θεσ/νίκης 
760-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (2&3)-ΤΕΙ Πελοποννήσου 
761-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (2&3)-ΤΕΙ Θεσσαλίας 
762-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις – δηλώσεις

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) έτους 2016 με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ορίζεται 
το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Τι δηλώνεται στην αίτηση δήλωση

Με την Αίτηση- Δήλωση, οι πιο πάνω απόφοιτοι δηλώνουν:

Α)Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά. Το δεύτερο μάθημα 
επιλέγεται ανάμεσα από τα τέσσερα μαθήματα Γενικής Παιδείας:  Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, 
Βιολογία, Φυσική και Ιστορία.

Β)Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά 

Γ)Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολή Ανθυποπυραγών-ΜΟΝΟ 
για Πυροσβέστες (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 
των εσπερινών ΓΕΛ).

Ε)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ)Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Ζ) Αν θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ ημερήσιου ή Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ, καθώς και την κατεύθυνση στα 
μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Η δήλωση για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεσμευτική.
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Κατηγορία 10%

Έχω συμμετέχει τελευταία φορά στις πανελλαδικές το 2015 . Πρέπει να κάνω αίτηση το 
Φεβρουάριο για να διεκδικήσω θέσεις χωρίς νέα εξέταση ; 
ΟΧΙ. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση. Θα υποβάλουν μηχανογραφικό
δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών. Αν σε αυτές τις προτιμήσεις θελήσουν να συμπεριλάβουν Στρατιωτικές 
Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για Πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των 
αρμόδιων Υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις 
προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών. 
Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143-Α’ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 40 ορίζεται ότι: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα 
συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις 
των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων 
κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 
σε ποσοστό 60%». 
 Έχω συμμετέχει  τελευταία φορά στις πανελλαδικές το 2014 . Πρέπει να κάνω αίτηση το 
Φεβρουάριο για να διεκδικήσω θέσεις χωρίς νέα εξέταση ;
ΟΧΙ. Οι υποψήφιοι αυτής της  κατηγορίας δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση.  Θα υποβάλουν 
μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών.  Αν σε αυτές τις προτιμήσεις θελήσουν να 
συμπεριλάβουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για 
Πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει 
τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε 
υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών.
Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143-Α’ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 40 ορίζεται ότι: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα 
συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις 
των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων 
κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 
σε ποσοστό 60%».

Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη 
βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, 
χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.

Επιθυμώ να διεκδικήσω συμμετοχή με το 10% στις στρατιωτικές σχολές. Αρκεί μόνο η 
κατάθεση του μηχανογραφικού;

Όχι δεν αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των 
θέσεων εισακτέων που επιθυμούν να συμπεριλάβουν  στις προτιμήσεις τους Στρατιωτικές Σχολές, 
Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για Πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων 
Υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές 
εξετάσεις αυτών των Σχολών.
Είμαι απόφοιτος του 2015 και δηλώνω το Φεβρουάριο συμμέτοχη στις Πανελλαδικές. Αν αλλάξω γνώμη
και δεν δώσω Πανελλαδικές το 2016 μπορώ να διεκδικήσω θέσεις με τη κατηγορία 10%;
ΝΑΙ. Αν ο υποψήφιος, παρότι υπέβαλε το Φεβρουάριο Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει 
τελικά στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος 
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Ποια Τμήματα έχουν Ειδικά Μαθήματα ;

Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι:

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής-εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική 
κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού 
Αντικειμένων, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) - εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα 
ειδικά μαθήματα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

- Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μουσικών Σπουδών, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα 
«ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τα οποία εξετάζεται 
το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

- Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις
τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».

- Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας 
Μέσων και Πολιτισμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων-εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα 
οποία εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

- Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό 
μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».

Για  να  μπορέσει  τελικά  να  συμμετάσχει  ο  υποψήφιος  στις  διαδικασίες  επιλογής  για  εισαγωγή  στα
παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα
(βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Συντελεστές στα Ειδικά Μαθήματα

 ¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: 
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». 
ii. Δύο (2) για τα τμήματα: Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο 
απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για 
τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii 
του παρόντος άρθρου. (Υ.Α Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 , ΦΕΚ      2647Β/2015 )
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ΤΕΦΑΑ (Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.)

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού. Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν 
παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) 
από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική 
δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. 0 χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής 
δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.
Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και 
στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η 
καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών 
δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων. Ένα παράδειγμα: Αν ο μέσος όρος 
των τριών βαθμών είναι 17 ο υποψήφιος παίρνει :17x200=3400 μόρια. Δεν απαιτείται ελάχιστη 
βαθμολογία όπως συμβαίνει με τα άλλα ειδικά μαθήματα

Πλήρης λίστα με τις σχολές και τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα/προϋποθέσεις εδώ:
http://sep4u.gr/sxoles/eidmath_new.php (Νέο Λύκειο)
http://sep4u.gr/sxoles/eidmath.php (Παλιό Λύκειο) 

Ποια τμήματα έχουν προϋποθέσεις εισαγωγής; 

Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστικές  και 
Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες 
προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τις 
συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για 
τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλεις σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται
κατά τη διάρκεια του Α διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν 
διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 
λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές 
κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και με κριτήριο τη δήλωση 
προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων 
τους.  Τα αθλήματα για τις σχολές των ένστολων ΔΕΝ δίνουν επιπλέον μόρια.

Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να 
παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, 
εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι 
εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν 
διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα 
αυτό. 

Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, 
πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη
ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. 

 Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα 
Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. 
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ΕΠΑΛ
ΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ( ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Που θα βρω το έντυπο της αίτησης;
http://sep4u.gr/wp-content/uploads/aitisi-epal-neo-2016.pdf 

Που μπορώ να δω ποιες σχολές ανήκουν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο;
Στην Υπουργική απόφαση Φ.151/17557/Α5/2016: http://sep4u.gr/fek/fek_2016_290b.pdf 

Ποιες σχολές ενστόλων μπορούν να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ; 
865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) 
861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) 
870 Αστυφυλάκων 
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα 
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα 
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Δήλωση;
Στην Αίτηση - Δήλωση οι υποψήφιοι δηλώνουν:
α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που προτίθενται να δηλώσουν στο 
μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα 
β) αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Αστυφυλάκων 
(υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
γ) την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι.

Ποιες Σχολές ή Τμήματα έχουν Ειδικά Μαθήματα ή Προκαταρκτικές Εξετάσεις;

Ορισμένα τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την 
εισαγωγή των υποψηφίων σ’ αυτά, ως ακολούθως:

1. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τις σχολές ή τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά 
μαθήματα, οι υποψήφιοι των ημερήσιων ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Για τα τμήματα:
-Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των ΤΕΙ: 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
-Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπ/σης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ, Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπ/σης Ρόδου)
- Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπ/σης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ), απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες 
γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
-Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο 
και Γραμμικό Σχέδιο.

 2.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές Αστυνομίας και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού οι 
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση απευθείας και στο Στρατό, στην Αστυνομία ή στο 
Εμπορικό Ναυτικό, σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια
Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται 
από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, αντίστοιχα.
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Μαθήματα ειδικότητας  ΕΠΑΛ
Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται 
δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική 
Γλώσσα» και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής: 
1. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με 
ειδικότητα: 
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών 
ii. Δίκτυα Υπολογιστών 
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών 
ii. Δίκτυα Υπολογιστών 
γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών 
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
2. Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με 
ειδικότητα: 
α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Στοιχεία Μηχανών 
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 
β. Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Στοιχεία Μηχανών 
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων 
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Στοιχεία Μηχανών 
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Στοιχεία Μηχανών 
ii. ΜΕΚ ΙΙ
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Στοιχεία Μηχανών 
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών II 
3. Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας 
Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας: 
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών 
ii. Ψηφιακά Συστήματα 
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Ηλεκτροτεχνία 
¡i. Ηλεκτρικές Μηχανές 
γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Ηλεκτροτεχνία 
ii. Ψηφιακά Συστήματα 
δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών 
ii. Ψηφιακά Συστήματα 
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4. Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, 
ειδικότητας: 
α. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 
ii. Οικοδομική 

5. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία του Τομέα Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και των ειδικοτήτων: 
«Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης» και «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων 
Αντιρρύπανσης». 

6. Ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού 
Διοίκησης και Οικονομίας ειδικότητας: 
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας 
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας 
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας 
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 
δ. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας 
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

7. Ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας 
Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ειδικότητας: 
α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 
ii. Δενδροκομία 
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 
ii. Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία 
γ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Αλιείας 
και Υδατοκαλλιεργειών», 
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών 
ε. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 
ii. Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών 
στ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» 
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8. Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων ειδικότητας: 
α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Ναυσιπλοΐα II 
ii. Μεταφορά Φορτίων 
9. Ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
ειδικότητας: 
α. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα: 
¡. Στοιχεία Μηχανών 
ii. Μηχανές Πλοίου II

Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων 

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα 
Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, οι 
συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί βάσει του 
άρθρου 8 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) ως εξής: 
− για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5 
− για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5 
− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 
− για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 
Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 2 Για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο 
και Γραμμικό Σχέδιο ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους. 
2. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του 
βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή. 
Παράδειγμα: 

Α Βαθμ Β Βαθμ Συν Α+Β Συντ. Γινόμενα

Μαθηματικά 80 70 150 1,5 225

Νεοελληνική Γλώσσα 85 75 160 1,5 240

Α' Μαθ. Ειδικότητας 90 80 170 3,5 595

Β' Μαθ. Ειδικότητας 95 85 180 3,5 630

Σύνολο Μορίων 1.690
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Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Oι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με
βάση το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015(παλαιό σύστημα) το οποίο δίνει το δικαίωμα 
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. ( ν. 3748/2009) ΜΟΝΟ στους κατόχους απολυτηρίου 
ΕΠΑ.Λ. Η παραπάνω κατηγορία υποψηφίων έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει θέση εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ΜΟΝΟ δια μέσου συμμετοχής στις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές 
και οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄), καθώς επίσης και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου εσπερινών 
ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ναυτικών Λυκείων δεν συμπληρώνουν ποτέ το στοιχείο 14 Β’ (1,2), καθώς σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 
Υπαξιωματικών και στις Σχολές Αστυνομίας. 
Το 14Β αναφέρει: Να είμαι υποψήφιος για: 
1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
2)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
3)ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ το 2015: οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του 
Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τµήµατα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και 
τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξεταζόµενοι σε 
δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή  στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση  με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013»

                  

Μετά από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για

τα παρακάτω:

Με το Άρθρο 5 του Ν. 4186/2013 ιδρύονται τα νέου τύπου Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), διαφορετικά

από  τα  ΕΠΑ.Λ.  του  Ν.  3475/2006.  Όπου  λοιπόν  στο  Νόμο  αυτό,  αλλά  και  στους  μεταγενέστερους

αναφέρεται ο όρος ΕΠΑ.Λ., αυτός αντιστοιχεί μόνο στα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013. Το Άρθρο 13 αναφέρεται

στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Με το Άρθρο 58 του Ν. 4310/2014 γίνεται τροποποίηση

της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Ειδικότερα,

αναφέρεται  στο  παραπάνω  άρθρο,…  οι  κάτοχοι  απολυτηρίου  Γενικού  Λυκείου,  εφόσον  κατέχουν  και

πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. …… εννοώντας το ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013.

Επιπλέον,  στο  Άρθρο  1  του  Ν.  3748/2009  «Πρόσβαση  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  των  κατόχων

απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006) αναφέρονται οι

κάτοχοι  απολυτηρίου  ημερησίου  ΕΠΑ.Λ.  Δηλαδή,  στο  ΕΠΑ.Λ.  του  Ν.  3475/2006  μόνο  κάτοχος

απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όχι μόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., είχε δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια, με τις ειδικές

διατάξεις που προβλέπονταν για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 40 του  Ν. 4342/2015, …… Απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου,

οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές,

στα  Τμήματα  και  στις  Εισαγωγικές  Κατευθύνσεις  Τμημάτων  των  Πανεπιστημίων,  των  Ανωτάτων

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. …… με το σύστημα που ισχύει το σχολικό έτος 2014 - 2015 μπορούν,

εάν το επιθυμούν, να διαγωνιστούν με το ίδιο σύστημα εισαγωγής κατά το 2015 – 2016 ή εναλλακτικά να

συμμετάσχουν σύμφωνα με το σύστημα του Ν. 4327/2015. 

Υπουργείο Παιδείας 25-2-2016
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