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           Βαζκόο Αζθαιείαο: 
           Να δηαηεξεζεί κέρξη: 

 
 
 
         ΜΑΡΟΤΙ,   27-1-2012 
          Αξ.Πξση. Βαζκόο Πξνηεξ. 

          Φ.251/ 3060  /Β6   

 
                                                         

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

 
                                      
ΠΡΟ: 1) Πεξηθεξεηαθνύο Γηεπζπληέο  

     Δθπαίδεπζεο 
 2) Γηεπζπληέο Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ. 
 3) Όια ηα Γεληθά Λύθεηα (δηα ησλ 
      Γηεπζπληώλ Γ.Δ.) 

 

 

ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε καζεηώλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ ζρεηηθά κε ηα εμεηαδόκελα 
καζήκαηα ζε παλειιαδηθό επίπεδν, ηελ επηινγή ηνπ δεύηεξνπ καζήκαηνο γεληθήο 
παηδείαο θαη ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ. 

 

 

Σχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Φ253/28934/Β6 (ΦΔΚ 391Β΄/30-3-2006) Υπνπξγηθή Απφθαζε 
κε ζέκα «Πξφζβαζε ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ππελζπκίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. α. Tα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, 
ζηα νπνία εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν νη καζεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ έρνπλ 
νξηζηεί ζε έμη (6). Σηα ίδηα καζήκαηα ζα εμεηαζζνχλ θαη νη απφθνηηνη νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ 
εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Οη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζηα ηέζζεξα (4) 
καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ζε δχν (2) καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, απφ ηα νπνία ην έλα (1) είλαη 
ππνρξεσηηθά ε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ην άιιν κπνξνχλ λα ην επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ 
καζεκάησλ: Ιζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη Σχγρξνλνπ Κφζκνπ, Μαζεκαηηθά θαη Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο, 
Βηνινγία θαη Φπζηθή. 

β. Γηα ηελ επηινγή ηνπ δεύηεξνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο πνπ ν ππνςήθηνο 
πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα καζήκαηα 
απμεκέλεο βαξχηεηαο θαηά επηζηεκνληθφ πεδίν θαζψο θαη ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ ηα 
αληηθαζηζηνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 
ζην άξζξν 3 ηεο σο άλσ Υπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 

γ. Αλ ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξνηίζεηαη λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο έρνπλ σο 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ εμεηάζηεθε (π.ρ. καζεηήο 
ζεηηθήο θαηεχζπλζεο πξνηίζεηαη λα επηιέμεη 3ν θαη 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν, φπνπ ηα καζήκαηα 
απμεκέλεο βαξχηεηαο είλαη ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ), ηφηε ν ππνςήθηνο απηφο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη σο δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο νπνηνδήπνηε απφ ηα ηέζζεξα 
επηιεγφκελα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. 
 Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε (π.ρ. καζεηήο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο πξνηίζεηαη λα επηιέμεη ην 
1ν θαη 2ν επηζηεκνληθφ πεδίν) ν καζεηήο απηφο ζα πξέπεη λα επηιέμεη σο δεχηεξν κάζεκα 
γεληθήο παηδείαο εθείλν απφ ηα ηέζζεξα επηιεγφκελα, ην νπνίν καδί κε ην κάζεκα ηεο 
Νενειιεληθήο Γιψζζαο αληηθαζηζηνχλ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 1νπ  
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο), 
φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαθέξεηαη ζην ίδην άξζξν ηεο σο άλσ 
Υπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ  
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Β’ 

----- 

Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: http://www.minedu.gov.gr 
email: dremetsika@minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο: Α. Γξεκέηζηθα 
Σει.: 210-3442703-2, 210-3442099 

FAX: 210-3442098 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 
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Πίλαθαο 1 

1
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ : 

Αλζξσπηζηηθώλ, 
Ννκηθώλ θαη 
Κνηλσληθώλ 
Δπηζηεκώλ 

2
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 
Θεηηθώλ 

Δπηζηεκώλ 

3
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Δπηζηεκώλ 
Τγείαο 

4
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Σερλνινγηθώλ 
Δπηζηεκώλ 

5
ν
 ΔΠ.ΠΔΓΙΟ: 

Δπηζηεκώλ 
Οηθνλνκίαο & 

Γηνίθεζεο 

(1,3) Αξραία Διιεληθά 
(Θεσξεηηθήο) 

(1,3) Μαζεκαηηθά 
(Θεηηθήο,Τερλ/θήο)  

(1,3) Βηνινγία 
(Θεηηθήο) 

(1,3) Μαζεκαηηθά 
(Θεηηθήο, 
Τερλνινγηθήο)  

(1,3)Αξρέο 
Οηθνλνκηθήο 
Θεσξίαο(Δ) 

(0,7) Ιζηνξία  
(Θεσξεηηθήο ) 

(0,7) Φπζηθή 
(Θεηηθήο,Τερλ/θήο) 

(0,7) Φεκεία 
(Θεηηθήο) 

(0,7) Φπζηθή 
(Θεηηθήο, 
Τερλνινγηθήο)   

(0,7) Μαζεκαηηθά & 
Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 
(ΓΠ) 

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα παξαπάλσ καζήκαηα 
απμεκέλεο βαξχηεηαο αληίζηνηρα θαηά επηζηεκνληθφ πεδίν γηα φζνπο ππνςήθηνπο 
πξνέξρνληαη απφ θαηεπζχλζεηο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ  ηα 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο: 

 

(0,9) Νενει Γιψζζα 
(ΓΠ) 

(0,9) Μαζεκαηηθά 
&Σηνηρεία 
Σηαηηζηηθήο (ΓΠ) 

(0,9) Βηνινγία 
(ΓΠ) 
 

(0,9) Μαζεκαηηθά θαη 
Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο 
(ΓΠ) 

 

(0,4) Ιζηνξία (ΓΠ) (0,4) Νενειιεληθή 
Γιψζζα (ΓΠ) 

(0,4)Νενει 
Γιψζζα (ΓΠ) 

(0,4) Νενει 
Γιψζζα(ΓΠ) 

 

 
 δ. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο πξνηίζεηαη λα επηιέμεη ην 5ν επηζηεκνληθό πεδίν, ην 
δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο ην νπνίν πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα  εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθφ 
επίπεδν είλαη ηα Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο. Δπηπιένλ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα 
επηιέμεη θαη λα εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη ζην κάζεκα επηινγήο Αξρέο Οηθνλνκηθήο 
Θεσξίαο.  Σε απηή ηελ πεξίπησζε ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα είλαη επηά (7). 
              Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα δειώζεη ην 5ν επηζηεκνληθό πεδίν αλ δελ 
έρεη εμεηαζηεί ή δελ έρεη δειώζεη όηη ζα εμεηαζηεί ζε παλειιαδηθό επίπεδν ζηα δύν 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξύηεηαο ηνπ πεδίνπ απηνύ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην κάζεκα 
επηινγήο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην δεχηεξν κάζεκα 
Γεληθήο Παηδείαο, ην νπνίν δειψλεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά λα είλαη ππνρξεσηηθά ην 
κάζεκα Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο. 
 

2. Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα απνθηήζνπλ ηε ΒΔΒΑΙΩΣΗ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν2525/1997, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν2909/2001 θαη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Σρνιέο ή Τκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κέρξη δύν (2) επηζηεκνληθά πεδία σο εμήο: 

α. Αλ ελδηαθέξνληαη γηα ζρνιέο ελόο κόλν επηζηεκνληθνύ πεδίνπ, ηφηε έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα πέληε επηζηεκνληθά πεδία αξθεί λα έρνπλ 
εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πεδίνπ ή ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ ηα αληηθαζηζηνχλ, φπσο απηά θαίλνληαη ζηνλ 
πίλαθα κε ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο θαηά επηζηεκνληθφ πεδίν θαη αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 3 ηεο σο άλσ απφθαζεο, π.ρ. ν ππνςήθηνο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο κπνξεί λα δειψζεη 
ην 1ν επηζηεκνληθφ πεδίν, αθνχ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ πεδίνπ απηνχ είλαη 
καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ εμεηάζηεθε ζε εζληθφ επίπεδν.  

Γηα λα δειψζεη π.ρ ην 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν  
ζηα δχν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 
πεδίνπ απηνχ, ηα νπνία γηα ην 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν είλαη ε Βηνινγία γεληθήο παηδείαο θαη ε 
Νενειιεληθή Γιψζζα. 

β. Αλ επηιέμνπλ δύν επηζηεκνληθά πεδία, ηφηε ην έλα ηνπιάρηζηνλ ζα έρεη σο 
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ ην 
ζρνιηθφ έηνο πνπ απέθηεζαλ ηελ αλσηέξσ Βεβαίσζε. Γηα ην δεχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ 
ζα επηιέμνπλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο 
βαξχηεηαο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, είηε είλαη καζήκαηα θαηεχζπλζεο είηε είλαη καζήκαηα 
γεληθήο παηδείαο πνπ ηα αληηθαζηζηνχλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
3 ηεο σο άλσ Υπνπξγηθήο Απφθαζεο.  
     Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνςήθηνο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο δειψζεη δχν επηζηεκνληθά 
πεδία εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ην 4ν πνπ έρεη σο καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηα 
Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή, ηα νπνία είλαη καζήκαηα ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο θαη ην δεχηεξν 
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είλαη ην 1ν πεδίν, ηφηε ν ππνςήθηνο απηφο πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν ζηα 
καζήκαηα γεληθήο παηδείαο «Νενειιεληθή Γιψζζα» θαη  «Ιζηνξία». 

Σπλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε ηνλ Πίλαθα 2 ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα εμεηαδφκελα 
καζήκαηα θαη ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο αλά θαηεχζπλζε θαη πεδίν κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηνλ νπνίν καδί κε ηελ εγθχθιην απηή παξαθαινχκε λα 
θξνληίζεηε λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θάζε ζρνιείνπ. 

 
3. Η επηινγή από ηνπο καζεηέο ηνπ δεύηεξνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο πνπ 

επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ή ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Αξρέο 
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ επίζεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν γίλεηαη κε 
ΑΙΤΗΣΗ-ΓΗΛΩΣΗ πνπ ππνβάιινπλ ζην Λχθεην εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 

Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ ζα ππνβάινπλ ζην ζρνιείν ηνπο ΑΙΤΗΣΗ-ΓΗΛΩΣΗ ζηελ 
πξνζεζκία απηή ζα δειψζνπλ: 

i) ην δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο πνπ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά 
ii) αλ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά θαη ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο  
iii) αλ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάπνην/α απφ ηα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) 
iv) αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο Σηξαηησηηθέο ή/θαη Αζηπλνκηθέο Σρνιέο (δελ έρνπλ 
δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ησλ Δζπεξηλψλ ΓΔΛ)  
v) αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο Σρνιέο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 
vi) αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα Τκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 
Αζιεηηζκνχ (ΤΔΦΑΑ). 

Οη απόθνηηνη ππνβάιινπλ επίζεο ΑΙΤΗΣΗ–ΓΗΛΩΣΗ ππνςεθηφηεηαο ζην ίδην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ επί πιένλ θαη ηελ Καηεχζπλζε ζηα καζήκαηα ηεο νπνίαο 
επηζπκνχλ λα εμεηαζζνχλ. 

Η ΑΙΤΗΣΗ–ΓΗΛΩΣΗ ππνςεθηφηεηαο ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 
Υπνπξγείνπ Παηδείαο http://www.minedu.gov.gr/exams θαη ζα κπνξεί λα εθηππψλεηαη είηε 
απφ ην Λχθεην είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Η ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην Λχθεην 
ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα ελεκεξσζείηε κε λέα εγθχθιηφ 
καο. Υπελζπκίδεηαη φηη ε αίηεζε απηή ηνπ ππνςεθίνπ είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ αιιάδεη ζε θακία 
πεξίπησζε. 

Αλ ππνςήθηνο δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο θαηεχζπλζεο, γεληθήο παηδείαο 
ή επηινγήο πνπ επέιεμε λα εμεηαζηεί ζε εζληθφ επίπεδν, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθε ζην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). 
 

4. Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 θαη κεηά, θαηαξγήζεθε ην 
βαζκνινγηθφ θξηηήξην ηεο βάζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ Τ.Δ.Ι, ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ θαη ησλ 
Αλψηεξσλ Σρνιψλ Τνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΣΤΔ).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηα ηκήκαηα, γηα ηα νπνία 
απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθό κάζεκα παξακέλεη σο πξνυπφζεζε ε επηηπρία βαζκνχ ζην εηδηθφ 
κάζεκα ίζνπ κε ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ. Αλ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά 
καζήκαηα, ε πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη ρσξηζηά γηα ην θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα εηδηθά 
καζήκαηα. 

Σε φ, ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ησλ Αλψηαησλ Σηξαηησηηθψλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ησλ Σρνιψλ Υπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ Σρνιψλ 
ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ 
Ναπηηθνχ, δελ ηζρχεη ην βαζκνινγηθφ θξηηήξην ηεο βάζεο εμίζνπ, πξνϋπόζεζε όκσο είλαη ν 
ππνςήθηνο λα έρεη θξηζεί ηθαλόο γηα ηηο Σρνιέο απηέο θαηά ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ 
δηελεξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηηο ίδηεο ηηο Σρνιέο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη 
ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηε δηαδηθαζία ησλ 
πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλνληαη απφ ηα αξκφδηα Υπνπξγεία ψζηε νη ππνςήθηνη λα 
ηηο αλαδεηήζνπλ πξνο ελεκέξσζή ηνπο. 

 
5. Υπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3966/2011 

(ΦΔΚ 118, η. Α’), απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-11 νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ηκεξήζησλ 
Γεληθψλ Λπθείσλ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ ρσξίο λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο απνθνίηεζήο ηνπο θαη λα εμεηάδνληαη ζε 
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επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν Σχιινγν Γηδαζθφλησλ. Όζνη απνθηνχλ 
απνιπηήξην Ηκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθφζνλ ιάβνπλ κέξνο ζηηο γξαπηέο 
εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ηκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ 
εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, νπνηνδήπνηε άιιν έηνο εθηφο απφ απηφ ηεο απνθνίηεζήο 
ηνπο θαη ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο ζηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη κε βάζε κφλν ηε γξαπηή 
επίδνζή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο.  

 
Παξαθαινύκε λα θξνληίζεηε ώζηε ε εγθύθιηνο απηή καδί κε ηνλ ζπλεκκέλν 

Πίλαθα 2 λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θάζε ζρνιείνπ. Παξαθαινύκε επίζεο 
γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ καζεηώλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο γηα ην πεξηερόκελν ηεο 
εγθπθιίνπ ζε εηδηθή ελεκεξσηηθή ζπδήηεζε. 
  Δίλαη ζθφπηκν επίζεο θαη νη καζεηέο ηεο πξνηειεπηαίαο ηάμεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην 
ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ψζηε πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ ηειεπηαία 
ηάμε λα είλαη γλψζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 
 
 

 

                                                                               Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β’ 
     
 
 
                                                                                                     Κ. ΝΣΟΤΣΟΤ 
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