
ΟΓΗΓΙΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΗΛΩΣΗΣ 

Η Αίηεζε – Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππνβάιιεηαη από ηνπο 

απνθνίηνπο ζηα Λύθεηα. Αξρηθά ν ππνςήθηνο βξίζθεη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο www.minedu.gov.gr ζην ζύλδεζκν ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ, ην ππόδεηγκα ηεο Α-Γ 

(Α-Γ απόθνηηνο), ην θαηεβάδεη θαη αλ κπνξεί ην εθηππώλεη. Αλ δελ κπνξεί λα ην εθηππώζεη, 

κπνξεί λα ην πξνκεζεπηεί από ην Λύθεηό ηνπ. (Η Α-Γ γηα ηνπο απνθνίηνπο ππάξρεη θαη ζηνπο 

ζπλδέζκνπο ηεο παξνύζαο αλάξηεζεο). Σηε ζπλέρεηα ην ζπκπιεξώλεη ρεηξόγξαθα (κόλν ηα 

γθξη ζηνηρεία) θαη ην ππνβάιιεη ζπκπιεξσκέλν, κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία από 

Γεπηέξα 8 Μαξηίνπ έσο Παξαζθεπή 19 Μαξηίνπ 2021, ζην Λύθεην από ην νπνίν απνθνίηεζε ή 

ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπ Λύθεην. Σε όπνην Λύθεην ππνβιεζεί ε Α-Γ ηνπ απνθνίηνπ, 

ζε απηό ην Λύθεην ή ζην αληίζηνηρν εμεηαζηηθό θέληξν ζα εμεηαζηεί ν απόθνηηνο. 

Γεδνκέλνπ όηη ε θεηηλή ππνβνιή ηεο Αίηεζεο–Γήισζεο από ηνπο απνθνίηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηε Γεπηέξα 8 Μαξηίνπ 2021 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 19 Μαξηίνπ 

2021, ελ κέζσ έθηαθησλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ, νη (Υπν)Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ζα 

νξγαλώζνπλ ηε δηαδηθαζία ππνδνρήο θαη θαηάζεζεο ησλ Α-Γ, ώζηε λα ππάξμεη ρξνληθή 

θαηαλνκή ησλ επηζθέςεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα ηεξεζνύλ όια ηα 

πξνβιεπόκελα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Δηδηθόηεξα νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη ζην mail ηνπ ζρνιείνπ λα εθδειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο 

γηα κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ππνβνιή ηεο αίηεζεο δήισζεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

(Υπν)Γηεπζπληέο κε απαληεηηθό mail λα νξίζνπλ αθξηβή ώξα θαη εκέξα κεηάβαζεο ζην 

Λύθεην, θαζώο θαη λα απνζηείινπλ ζηνπο ππνςεθίνπο ζπλεκκέλα θαη ηελ αξηζκ. 

Φ.251/22933/Α5/26-02-2021(Β’826) ΥΑ(νξηζκόο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

απνθνίησλ). 

Σπλεπώο, νη ππνςήθηνη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θσδηθό SMS 3 (κεηάβαζε ζε Γεκόζηα 

Υπεξεζία…) ζα κεηαβαίλνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θέξνληαο καδί ηνπο ην απαληεηηθό mail ηνπ 

ζρνιείνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο κέξα κεηάβαζεο ( ζε κνξθή έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή), ην απνιπηήξην ηνπο αλ είλαη απόθνηηνη, θαζώο θαη ηελ αξηζκ. 

Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ(νξηζκόο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

απνθνίησλ), ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπο. 
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