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Οδηγίες – Παρατηρήσεις προς τους
υποψηφίους

Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου/ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020
Σε περίπτωση  που έχει  αποσταλεί  Αίτηση-Δήλωση  υποψηφίου/ας για συμμετοχή στις  Πανελλαδικές
Εξετάσεις έτους 2020  χωρίς κωδικό αριθμό που δίνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με
κωδικό  αριθμό  99999999,  απαιτείται  η  υποβολή  φωτοαντιγράφου  της  οριστικής  ηλεκτρονικής
καταχώρησης  στο  σύστημα  my  school  από  το  Διευθυντή  του  Λυκείου  ή  δελτίο  ή  βεβαίωση
εξεταζομένου/ης Πανελλαδικών Εξετάσεων, στα οποία να εμφαίνεται ο εν λόγω κωδικός.

Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  παρ.1  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  [ν.2690/1999  (ΦΕΚ  45  Α’)]  η
βεβαίωση του γνησίου υπογραφής  του/της  ενδιαφερομένου/νης  γίνεται  από οποιαδήποτε διοικητική
αρχή, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3.
Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών  (ΚΕΔΥ),  η  βεβαίωση του
γνησίου  υπογραφής  των  ενδιαφερομένων  γίνεται  με  σχετική  επισημειωματική  πράξη  στο  σώμα  του
κειμένου  του  εγγράφου  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  της  διοικητικής  αρχής,  ο  οποίος  αναγράφει
χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα:

• Τον τίτλο του φορέα που ενεργεί τη βεβαίωση.
• Τη φράση «βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του…»
• Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο καθώς και τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή

άλλου αντίστοιχου εγγράφου του/της ενδιαφερομένου/νης.
• Τον τόπο και την ημερομηνία της βεβαίωσης.
• Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου που ενεργεί τη βεβαίωση και 

την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Απόδειξη υπαγωγής σε ειδική / ευεργετική κατηγορία
Στην περίπτωση που υποψήφιος/α περιλαμβάνεται στον Πίνακα Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά
και  οι  ελλείψεις   αφορούν  έγγραφα  για  την  απόδειξη  ειδικής  /  ευεργετικής  κατηγορίας  (τρίτεκνοι,
πολύτεκνοι κ.α.), εφόσον δεν κατατεθούν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέχρι και την
15/06/2020, ημέρα Δευτέρα, [ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού)], τότε οι
εν  λόγω  υποψήφιοι/ες  δεν  θα απορρίπτονται αλλά  θα  περιλαμβάνονται  στον  Πίνακα  Δεκτών
Υποψηφίων, χωρίς να απολαμβάνουν το ευεργέτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας.
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