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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/
20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο»
σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)»
(Β’ 643).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), όπως
ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/159037/Α5
(1)
Τροποποίηση της υπόστοιχεία Φ251/25089/
Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες
και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής,
με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με
την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165
του ν. 4635/2019 (Α’ 167), του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου
νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
218 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).

Αρ. Φύλλου 5158

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 61 και 138 του ν. 4692/
2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 111).
3. Τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιε
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 Δ του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με
το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/584/157252/Β1/17-11-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/
Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το
2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019
(Α’ 167)», (Β’ 643) ως ακολούθως:
1. Από την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης διαγράφεται η φράση «και
Δ’ τάξης τετραετούς εσπερινού».
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2. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4)
μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να
έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό
Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε
με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα
Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε
αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το
μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή
είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν
πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου
Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα
Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Την ανωτέρω Αίτηση Δήλωση υποβάλλουν και οι
κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή
ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η
Αίτηση- Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από
το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι
μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα
οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα,
αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε
το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν
πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου
Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα
Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου. Η Αίτηση
Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από
ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση Δήλωση
για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν
μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση Δήλωση για
συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η Αίτηση Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την
ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από
το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της
ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη
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συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά
για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το
τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)
στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί
ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του
έτους 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. Φ.253/159090/Α5
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), όπως
ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου
13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), το οποίο προστέθηκε
με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
και η παρ. 1 αντικ. με την παρ. 2 του άρθρου 165 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
3. Τις διατάξεις της Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής
απόφασης (Β’ 1538), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/585/157283/Β1/17-11-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), κατ’
εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση του άρθρου 4, της υπό στοιχεία
Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης,
ως εξής:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις
των ειδικών μαθημάτων.
Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα
των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικά μαθήματα και οι οποίοι δικαιούνται
να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
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ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Οι ως άνω υποψήφιοι (μαθητές τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι) δηλώνουν τα
ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν
στην Αίτηση-Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του
έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και
η διαδικασία δήλωσης των ειδικών μαθημάτων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
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Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει
από το σχολικό έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02051582111200004*

