
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                     

  Μαροφςι,  5 - 3 - 2021      

Δελτίο Σφπου 

Τποβολή τησ Αίτηςησ–Δήλωςησ για ςυμμετοχή αποφοίτων ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των 

ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ζτουσ 2021, ςτην προθεςμία από Δευτζρα 8 Μαρτίου  ζωσ και Παραςκευή 19 

Μαρτίου 2021. 

Ππωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία, όλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ των 

Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ), για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ, πρζπει να υποβάλουν ςτο Λφκειό τουσ Αίτθςθ-Διλωςθ (Α-Δ) υποψθφιότθτασ ςυμμετοχισ 

ςτισ εξετάςεισ αυτζσ.  

Σφμφωνα με ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ που υπογράφθκαν και δθμοςιεφκθκαν ςε ΦΕΚ, οι μακθτζσ 

τθσ τελευταίασ τάξθσ ζχουν ιδθ υποβάλει τθν Αίτθςθ-Διλωςθ, ενϊ ςτο διάςτημα 8-19 Μαρτίου 2021 κα 

υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ οι παλαιοί απόφοιτοι που επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ 2021.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο ίδιο διάςτθμα (8-3-2021 μζχρι 19-3-2021) δφνανται οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ 

ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ που ζχουν ιδθ υποβάλει Αίτθςθ Διλωςθ ςυμμετοχισ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ζτουσ 

2021 να ςυμπλθρϊςουν τισ Αιτιςεισ-Δθλϊςεισ τουσ, δθλαδι να προςκζςουν ειδικά μακιματα ι 

προτίμθςθ για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικζσ/Αςτυνομικζσ ςχολζσ κλπ.  

Η Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποβάλλεται από τουσ αποφοίτουσ ςτα 

Λφκεια. Αρχικά ο υποψιφιοσ βρίςκει αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ 

www.minedu.gov.gr ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, το υπόδειγμα τθσ Α-Δ (Α-Δ απόφοιτοσ), το κατεβάηει και αν 

μπορεί το εκτυπϊνει. Αν δεν μπορεί να το εκτυπϊςει, μπορεί να το προμθκευτεί από το Λφκειό του. Στθ 

ςυνζχεια το ςυμπλθρϊνει χειρόγραφα (μόνο τα γκρι ςτοιχεία) και το υποβάλλει ςυμπλθρωμζνο, μζςα 

ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία από Δευτζρα 8 Μαρτίου ζωσ Ραραςκευι 19 Μαρτίου 2021, ςτο Λφκειο 

από το οποίο αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του Λφκειο. Σε  όποιο Λφκειο υποβλθκεί θ Α-Δ 

του αποφοίτου, ςε αυτό το Λφκειο ι ςτο αντίςτοιχο εξεταςτικό κζντρο κα εξεταςτεί ο απόφοιτοσ.  

Δεδομζνου ότι θ φετινι υποβολι τθσ Αίτθςθσ–Διλωςθσ από τουσ αποφοίτουσ  κα πραγματοποιθκεί  από 

τθ Δευτζρα 8  Μαρτίου 2021 μζχρι και τθν Ραραςκευι  19 Μαρτίου 2021, εν μζςω ζκτακτων υγειονομικϊν 

ςυνκθκϊν, οι (Υπο)Διευκυντζσ των Λυκείων κα οργανϊςουν τθ διαδικαςία υποδοχισ και κατάκεςθσ των 

Α-Δ,  ϊςτε να υπάρξει χρονικι κατανομι των επιςκζψεων των υποψθφίων  ςτθ ςχολικι μονάδα  και να 

τθρθκοφν  όλα τα προβλεπόμενα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ.  

Ειδικότερα οι υποψιφιοι κα πρζπει ςτο mail του ςχολείου να εκδθλϊςουν τθν επικυμία τουσ για 

μετάβαςθ ςτθ ςχολικι μονάδα για υποβολι τθσ αίτθςθσ διλωςθσ και ςτθ ςυνζχεια οι (Υπο)Διευκυντζσ με 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
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απαντθτικό mail να ορίςουν ακριβι ϊρα και θμζρα μετάβαςθσ ςτο Λφκειο, κακϊσ και να αποςτείλουν 

ςτουσ υποψθφίουσ ςυνθμμζνα και τθν αρικμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021(Β’826) ΥΑ(οριςμόσ 

θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ αποφοίτων).  

Συνεπϊσ,  οι υποψιφιοι χρθςιμοποιϊντασ  τον κωδικό SMS 3 (μετάβαςθ ςε Δθμόςια Υπθρεςία…) κα 

μεταβαίνουν ςτθ ςχολικι μονάδα φζροντασ μαηί τουσ το απαντθτικό mail του ςχολείου, ςτο οποίο κα 

αναγράφεται θ ακριβισ μζρα μετάβαςθσ ( ςε μορφι ζντυπθ ι  θλεκτρονικι μορφι), το απολυτιριο τουσ 

αν είναι απόφοιτοι, κακϊσ και τθν αρικμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ(οριςμόσ θμερομθνίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ αποφοίτων), ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί να δικαιολογιςουν τθν μετακίνθςθ τουσ.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ 

Η Αίτθςθ-Διλωςθ των αποφοίτων ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του τίτλου 

απόλυςθσ ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν επίδειξθ ταυτότθτασ/διαβατθρίου ι άλλου 

επίςθμου εγγράφου αποδεικτικοφ τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ορκι 

καταχϊριςθ των ςτοιχείων. Για αποφοίτουσ ξζνων ςχολείων, κακϊσ και για υποψθφίουσ εςπερινϊν ΓΕΛ, 

απαιτοφνται επιπλζον δικαιολογθτικά, όπωσ κα ενθμερωκοφν από το Λφκειο.  

Οι  απόφοιτοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

υποβάλλουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςτο Λφκειό τουσ, μαηί με τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ κα οριςκεί ςε επόμενθ εγκφκλιο.  

Στθν ίδια προκεςμία 8  με 19 Μαρτίου 2021 οι υποψιφιοι που τυχόν ενδιαφζρονται για τα 3 Μουςικά 

Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία ειςαγωγισ (το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθµίου, 

το Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, και το Τµιµα Μουςικϊν 

Σπουδϊν του Ρανεπιςτθµίου Ιωαννίνων), εκτόσ από τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, 

υποβάλλουν και ςχετικι Αίτηςη-Τπεφθυνη Δήλωςη για τα 3 Μουςικά Σμήματα. 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 

1. Οι υποψιφιοι απόφοιτοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ υποβάλλουν τθ ςχετικι Α-Δ. Βρίςκουν το 

υπόδειγμα (Α-Δ ΓΕΛ απόφοιτοσ - 1 ςελίδα για υποβολή), το ςυμπλθρϊνουν και το υποβάλλουν ςτο 

Λφκειό τουσ. Για να το ςυμπλθρϊςουν ςωςτά, καλό είναι να διαβάςουν τισ οδθγίεσ (ΑΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ) 

ι/και τθ ςχετικι εγκφκλιο (ΑΧΕΙΟ εγκφκλιοσ ΓΕΛ).   

2. Οι υποψιφιοι απόφοιτοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ υποβάλλουν τθ ςχετικι Α-Δ. 

Βρίςκουν το υπόδειγμα (Α-Δ ΕΠΑΛ απόφοιτοσ 1) / (Α-Δ ΕΠΑΛ απόφοιτοσ 2), το ςυμπλθρϊνουν και το 

υποβάλλουν ςτο Λφκειό τουσ. Για να το ςυμπλθρϊςουν ςωςτά, καλό είναι να διαβάςουν τισ οδθγίεσ 

(ΑΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΑΛ 1 / 2) ι/και τθ ςχετικι εγκφκλιο (ΑΧΕΙΟ εγκφκλιοσ ΕΡΑΛ).   

Και για τισ 2 παραπάνω περιπτϊςεισ (ΓΕΛ, ΕΡΑΛ), όςοι απόφοιτοι ενδιαφζρονται για τα 3 μουςικά 

Τμιματα, ςυμπλθρϊνουν και υποβάλλουν ςτο Λφκειό τουσ επιπλζον Α-Δ (Α-Δ ΜΟΤΙΚΑ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), 

αφοφ διαβάςουν και τον κατάλογο μουςικϊν οργάνων (ΑΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΓΑΝΑ). 

ΣΕΛΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Αϋ), «Προχπόθεςη ςυμμετοχήσ των 

υποψηφίων των πανελλαδικϊν εξετάςεων ςτθ διαδικαςία επιλογισ για ειςαγωγι ςτα Α.Ε.Ι., ςτισ Α.Ε.Α., 

ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουριςμοφ, ςτισ ςχολζσ των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., ςτθ Σ.Σ.Α.Σ., ςτισ ςχολζσ τθσ 



 

 
Αςτυνομικισ και Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςτισ Α.Ε.Ν., κακϊσ και τισ Σχολζσ Δοκίμων Σθμαιοφόρων 

Λιμενικοφ Σϊματοσ και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί θ επίτευξθ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ βακμολογικισ 

επίδοςθσ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ τθσ Ελάχιςτθσ Βάςθσ Ειςαγωγισ ανά ςχολι, τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ 

(Ε.Β.Ε. ςχολήσ, τμήματοσ ή ειςαγωγικήσ κατεφθυνςησ)…. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ τθσ 

προχπόκεςθσ αυτισ, ςυγκρίνεται θ ανά ςχολι, τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Ε.Β.Ε., όπωσ 

διαμορφϊνεται …, με τον μζςο όρο που ςυγκζντρωςε ο υποψιφιοσ ςτα πανελλαδικά εξεταηόμενα 

μακιματα, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ και κατά το ςτάδιο αυτό οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των 

μακθμάτων. … Η ελάχιςτθ και μζγιςτθ τιμι του ςυντελεςτι τθσ Ε.Β.Ε. των ςχολϊν, τμθμάτων και 

ειςαγωγικϊν κατευκφνςεων ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων…. 

Προχπόκεςθ για τθν ειςαγωγι ςε ςχολζσ, τμιματα ι ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται, 

λόγω τθσ φφςθσ του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου, θ εξζταςθ ςε οριςμζνο ειδικό ι ειδικά μακιματα ι 

πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, αποτελεί ο υποψιφιοσ να επιτφχει ςε κάκε ειδικό μάκθμα ι ςτισ πρακτικζσ 

δοκιμαςίεσ βακμολογικι επίδοςθ ίςθ ι μεγαλφτερθ με το γινόμενο του μζςου όρου τθσ βακμολογίασ του 

οικείου ειδικοφ μακιματοσ ι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν επί τον ςυντελεςτι που ορίηεται για κάκε ςχολι, 

τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ για το ειδικό μάκθμα, τα ειδικά μακιματα ι τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, … 

(Ε.Β.Ε. ειδικοφ μαθήματοσ ή πρακτικϊν δοκιμαςιϊν)… 

2. Οι απόφοιτοι-υποψιφιοι, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ζτουσ 2021,  κα 

εξεταςτοφν ςε τζςςερα (4) μαθήματα και κα είναι υποψήφιοι για ζνα (1) μόνο ςυγκεκριμζνο 

Επιςτημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προςανατολιςμοφ όπου ανικει ο υποψιφιοσ.  Οι απόφοιτοι 

μποροφν να επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα οποιαςδιποτε Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ. 

Ειδικότερα, αν επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 

και Σπουδϊν Υγείασ τότε κα πρζπει να δθλϊςουν ωσ τζταρτο μάκθμα είτε το μάκθμα των  Μακθματικϊν 

προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα του δεφτερου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου, είτε 

το μάκθμα τθσ Βιολογίασ προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα του τρίτου 

Επιςτθμονικοφ Ρεδίου. 

3. Πςοι απόφοιτοι ενδιαφζρονται για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ 

Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, τισ Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ και τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ πρζπει επιπλζον να υποβάλουν αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία, ςτθν 

Ρυροςβεςτικι, ςτο Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό, αργότερα και ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται 

ςτισ προκθρφξεισ που κα εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικοφν ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ 

εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ κα διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αςτυνομικά 

Τμιματα, τθν Ρυροςβεςτικι και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ αντίςτοιχα. 

4. Πςοι υποψιφιοι ενδιαφζρονται για τα ΤΕΦΑΑ και κα ςυμμετάςχουν φζτοσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, 

πρζπει υποχρεωτικά να δθλϊςουν τθν επικυμία τουσ για τα ΤΕΦΑΑ, ϊςτε να ςυμμετάςχουν και ςτισ 

πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (υγειονομικι εξζταςθ και αγωνίςματα). 

5. Πλοι οι υποψιφιοι, μακθτζσ και απόφοιτοι, κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ 2021 με 

ζνα ενιαίο ςφςτημα ειςαγωγήσ, ζτςι όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 7 και 61 του 

Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Αϋ) κακϊσ και ςτισ διατάξεισ του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25 Αϋ) ςτο ΜΕΟΣ Αϋ και 

ΜΕΟΣ Εϋ . 

6. Τποψήφιοι για το 10% των θζςεων χωρίσ νζα εξζταςη δικαιοφνται να είναι όςοι ςυμμετείχαν ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Ημεριςιων ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ το 2019 ι το 2020 με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που ίςχυαν κατά το ζτοσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Οι υποψιφιοι για 

το 10% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ νζα εξζταςθ δεν υποβάλλουν τϊρα Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά 

κατευκείαν μθχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επικυμοφν ειςαγωγι ςε Στρατό, Αςτυνομία, Ρυροςβεςτικι, 

Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςτο αρμόδιο Υπουργείο και ςυμμετζχουν ςτισ προκαταρκτικζσ 



 

 
εξετάςεισ. Πςοι υποψιφιοι για το 10% επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιοφνται να 

ςυμμετάςχουν εκ νζου ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα), άρα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία με 

βάςθ τισ επιδόςεισ τουσ από τθ τελευταία ςυμμετοχι τουσ ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ.  

Διευκρινίηεται ότι οι υποψιφιοι που είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμερθςίων ΓΕΛ 

το 2020 με το παλαιό ι το νζο ςφςτθμα και το 2021 κα υποβάλουν Μθχανογραφικό για το ποςοςτό του 

10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ, κα διεκδικιςουν κζςεισ ςε ποςοςτά ανάλογα του αρικμοφ των 

Μθχανογραφικϊν Δελτίων που κα υποβλθκοφν ανά ςφςτθμα.      

Για τθν ειςαγωγι ςτα 3 Μουςικά Τμιματα με τθν ειδικι διαδικαςία απαιτείται κάκε χρόνο νζα εξζταςθ 

και ςυνεπϊσ ςτα 3 Μουςικά Τμιματα δεν μπορεί να ειςαχκεί κάποιοσ με το 10%, χωρίσ νζα εξζταςθ. 

Επίςθσ, υπενκυμίηεται ότι όςοι υποψιφιοι/εσ ςυμμετζχουν ςτισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, 

δεν δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων.  

Τζλοσ, όςοι απόφοιτοι με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δθλϊςουν υποψθφιότθτα για νζα εξζταςθ, και τελικά δεν 

προςζλκουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε ΚΑΝΕΝΑ μάκθμα, μετά τθν ανακοίνωςθ των βακμϊν των 

πανελλαδικϊν εξετάςεων προςζρχονται ςτο Λφκειό τουσ, ϊςτε να υπαχκοφν ςτο ποςοςτό του 10% των 

κζςεων, χωρίσ νζα εξζταςθ, εφόςον το επικυμοφν, και εφόςον το δικαιοφνται, όςοι δθλαδι είχαν 

ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ το 2019 ι το 2020.  

 

Για τθ διευκόλυνςθ των αποφοίτων, παρακζτουμε παρακάτω ςυνδζςμουσ (links) με όλα τα χριςιμα 

αρχεία: 

 

1. (Εγκφκλιοσ Α-Δ ΓΕΛ)                                              2. (Εγκφκλιοσ Α-Δ ΕΠΑΛ) 

3.(Τπόδειγμα Α-Δ ΓΕΛ)                                             4. (ΟΔΗΓΙΕ Α-Δ ΓΕΛ)             

5.(Τπόδειγμα Α-Δ ΕΠΑΛ 1 θμερθςίου)                 6.(ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΑΛ 1 θμερθςίου)  

7. (Τπόδειγμα Α-Δ ΕΠΑΛ 2 εςπερινοφ)                 8.(ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΑΛ 2 εςπερινοφ) 

9. (Παράρτημα Α-Δ ΜΟΤΙΚΑ ΓΕΛ )                      10. (Παράρτημα Α-Δ ΜΟΤΙΚΑ ΕΠΑΛ)     

11. (Κατάλογοσ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ).              12. (Τπουργική Απόφαςη Α-Δ Αποφοίτων) 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%93%CE%95%CE%9B.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%93%CE%95%CE%9B.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91-%CE%94_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_1.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_1.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91-%CE%94_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2.docx
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91-%CE%94_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE.doc

