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Δελτίο Τύπου 

ΘΕΜΑ: Επιβεβαίωση της Αίτησης‐Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020. 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων 

των  Γενικών  Λυκείων  και  των  Επαγγελματικών  Λυκείων  2020  πρέπει  να  προσέλθουν  στο  Λύκειό  τους  για  να 

επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση‐Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία για  την 

ανωτέρω  διαδικασία  είναι  από  την  Πέμπτη  7‐5‐2020  ως  και  την  Πέμπτη  14‐5‐2020,  ξεκινώντας  με  τους 

αποφοίτους.  

 

Σχετικά με την Αίτηση‐Δήλωση (ΑΔ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις υπενθυμίζουμε τα εξής: 

1. Η ΑΔ  απεστάλη (μέχρι τις 9 Απριλίου) από τους υποψηφίους και ήδη έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά από τα 

Λύκεια. Οι  υποψήφιοι  θα  κληθούν  να προσέλθουν αυτοπροσώπως  ή  με  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  και  να 

ελέγξουν  την  ορθότητα  των  στοιχείων  και  ότι  αυτά  πράγματι  ανταποκρίνονται  στις  επιθυμίες  τους,  να 

υπογράψουν  και  στα  δύο  αντίγραφα  και  να  παραλάβουν  ένα,  το  οποίο  και  φυλάσσουν  μέχρι  το  τέλος  των 

εξετάσεων. Αν οι υποψήφιοι, παρότι κληθούν από τους (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, δεν προσέλθουν, τότε η 

ΑΔ που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

 



 
 
2.  Στις  περιπτώσεις  που  υποψήφιος  με  την  ΑΔ  συμπλήρωσε  και  την  ΑΙΤΗΣΗ‐ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  για  τα  3 

μουσικά  Τμήματα  με  την  ειδική  διαδικασία  εισαγωγής,  στην  ανωτέρω  διαδικασία  τελικού  ελέγχου 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ΑΔ και της ΑΔ για τα 3 μουσικά Τμήματα. 

 

3. Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) /διαβατήριο (ελληνικό ή 

ξένο)  ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση. Αν 

διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση θα γίνει άμεσα από τη σχολική μονάδα. 

 

4.  Για  την  Αίτηση‐Δήλωση  των  αποφοίτων  απαιτείται  να  προσκομιστεί  και  να  επιδειχθεί  ευκρινές 

φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  απόλυσης  σχολείου  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Αν  ο  τίτλος  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  έχει  εκδοθεί  από  ξένο  σχολείο,  συνυποβάλλεται  βεβαίωση  της  οικείας  εκπαιδευτικής  ή 

διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την 

οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  συγκεκριμένος  τίτλος  δίδει  τη  δυνατότητα  εισαγωγής  σε  Πανεπιστήμια  της  χώρας 

αυτής.  Στην  περίπτωση  που  ο  τίτλος  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  έχει  εκδοθεί  από  ξένο  σχολείο  που 

λειτουργεί  στην  Ελλάδα,  απαιτείται  επιπλέον  βεβαίωση  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  του  σχολείου  αυτού  στην 

Ελλάδα. 

 

5.  Αν  πρόκειται  για  υποψήφιο/α  που  επιθυμεί  να  συμμετάσχει  στις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις  των  εσπερινών 

Λυκείων,  τότε  η  Αίτηση–Δήλωση  μπορεί  να  συνοδεύεται  από  επιπλέον  δικαιολογητικά  που  θα  ζητήσει  το 

Εσπερινό Λύκειο.  

 

6.  Οι  υποψήφιοι‐απόφοιτοι  με  αναπηρία  και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  ή  ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες, 

που  εξετάζονται  προφορικά  ή  γραπτά  κατά  περίπτωση,  πρέπει  να  υποβάλουν  στο  Λύκειό  τους  τα  σχετικά 

δικαιολογητικά, που είχαν ήδη στείλει με mail.  

 

7. Όλη η ανωτέρω διαδικασία επιβεβαίωσης της ΑΔ που ήδη έχει αποσταλεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια, 

κρίνεται  φέτος  αναγκαία,  λόγω  των  έκτακτων  συνθηκών  εξαιτίας  του  κορωνοϊού,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η 

ταυτοποίηση των υποψηφίων και των επιλογών τους. 

 

 

 

 

 
 
 

 


