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ΠΡΟΣ:
1) Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Διευθυντές Γενικών Λυκείων
ΚΟΙΝ:
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Έλεγχος στοιχείων των αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων που θα
συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022
Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο μηχανογραφικής ονομαστικής κατάστασης στην οποία
περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Εξετάσεις σε
πανελλαδικό επίπεδο των μαθημάτων των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Για κάθε υποψήφιο που αναγράφεται στην κατάσταση περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ






Στην πρώτη σειρά αναφέρονται ο αύξων αριθμός, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το
ονοματεπώνυμο μητέρας, ο κωδικός αριθμός εξετάσεων και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.
Στη δεύτερη σειρά αναφέρονται τα ειδικά μαθήματα, στα οποία δήλωσε ο υποψήφιος ότι
επιθυμεί να εξεταστεί, καθώς και το αν έχει δηλώσει υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές σχολές,
τις Αστυνομικές σχολές, τις σχολές Α.Ε.Ν., την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα ή τα
ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», εμφανίζεται η κατηγορία του υποψηφίου, η
οποία μπορεί να είναι «ΜΑΘΗΤΗΣ» ή «ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ».
Εφόσον ο υποψήφιος έχει δηλώσει τα τρία (3) Μουσικά Τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και
Μακεδονίας, θα υπάρχει μια τρίτη σειρά στην οποία θα αναφέρονται τα δύο μουσικά μαθήματα,
το είδος της μουσικής, καθώς και το μουσικό όργανο ή τη φωνή που έχει επιλέξει να εξεταστεί ο
υποψήφιος. Επιπλέον, στην περίπτωση απόφοιτου θα εμφανίζεται και ο βαθμός απολυτηρίου.

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

 Στην πρώτη σειρά αναφέρονται ο αύξων αριθμός, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το
ονοματεπώνυμο μητέρας, ο κωδικός αριθμός εξετάσεων και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου. Επισημαίνεται ότι στη στήλη «ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜ.» αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» για
τον υποψήφιο που επέλεξε στην αίτηση-δήλωση ότι θα είναι υποψήφιος με τα Ημερήσια ΓΕΛ.

 Στη δεύτερη σειρά αναφέρονται τα ειδικά μαθήματα, στα οποία δήλωσε ο υποψήφιος ότι
επιθυμεί να εξεταστεί, καθώς και το αν έχει δηλώσει υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές σχολές,
τις Αστυνομικές σχολές, τις σχολές Α.Ε.Ν., την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα ή τα
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ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», εμφανίζεται η κατηγορία του υποψηφίου, η
οποία μπορεί να είναι «ΜΑΘΗΤΗΣ» ή «ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ».

 Εφόσον ο υποψήφιος έχει δηλώσει τα τρία (3) Μουσικά Τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και
Μακεδονίας, θα υπάρχει μια τρίτη σειρά στην οποία θα αναφέρονται τα δύο μουσικά μαθήματα,
το είδος της μουσικής, καθώς και το μουσικό όργανο ή τη φωνή που έχει επιλέξει να εξεταστεί ο
υποψήφιος. Επιπλέον, στην περίπτωση απόφοιτου θα εμφανίζεται και ο βαθμός απολυτηρίου.
Σας ενημερώνουμε ότι στις καταστάσεις δεν αναφέρεται αν οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά ή όχι
και τα σχολεία δε χρειάζεται να συμπληρώσουν αυτή την πληροφορία.
Προσοχή! Επισημαίνεται ότι αποδόθηκαν οι κωδικοί αριθμοί εξετάσεων υποψηφίων, οι αιτήσεις των
οποίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καταχωρίστηκαν με κωδικό 99999999. Οι εν λόγω κωδικοί είναι
ήδη ενημερωμένοι στο Π.Σ. myschool. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι υποψήφιοι, χωρίς να τυπωθούν –
υπογραφούν νέες αιτήσεις. Ο νέος κωδικός θα σημειωθεί χειρόγραφα πάνω στην αίτηση και θα
συνοδεύεται από την υπογραφή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Β . ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Οι Διευθυντές Δ.Ε. θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν άμεσα όλοι οι Διευθυντές των Λυκείων
της αρμοδιότητάς τους τις καταστάσεις για τη διενέργεια του οπτικού ελέγχου.

2. Οι Διευθυντές των Λυκείων θα πρέπει να μεριμνήσουν με προσωπική τους ευθύνη, ώστε να γίνει
οπτικός έλεγχος για την ορθότητα των ενδείξεων των αιτήσεων-δηλώσεων που περιλαμβάνονται
στην μηχανογραφική κατάσταση με βάση τα έντυπα αντίγραφα των αιτήσεων-δηλώσεων που
διατηρεί το σχολείο και παράλληλα το Π.Σ. myschool. Επισημαίνεται ότι, κατά τον οπτικό έλεγχο
πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τηρηθούν πιστά οι σχετικές οδηγίες, όπως
περιγράφονται παρακάτω.
Συγκεκριμένα αναφορικά με τις ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ, θα πρέπει να ελεγχθούν
τα παρακάτω:

1. Εμφανίζονται στην κατάσταση όλοι οι μαθητές και οι απόφοιτοι που υπέβαλαν τη σχετική
Αίτηση-Δήλωση.

2. Τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων και ο κωδικός τους αριθμός εξετάσεων να έχουν
καταχωριστεί σωστά στο Π.Σ. myschool και να εμφανίζονται στη σωστή ομάδα
προσανατολισμού. Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι που δήλωσαν ότι θα διεκδικήσουν μόνο
τα τρία (3) Μουσικά Τμήματα Ιονίου, Ιωαννίνων και Μακεδονίας, τυπώνονται ξεχωριστά,
στην Ομάδα Προσανατολισμού 999 Μουσικών Σπουδών, στις καταστάσεις. Τονίζεται ότι τα
ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι αποκλειστικά σε κεφαλαίους
ελληνικούς χαρακτήρες και εάν προκύψει αλλαγή ονομαστικών στοιχείων, αφού έχουν
επιστρέψει οι μηχανογραφικές καταστάσεις στο Υ.ΠΑΙ.Θ, εκτός από τις δέουσες ενέργειες στο
Π.Σ. myschool, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται και η Διεύθυνση Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστημάτων με email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο
παρόν έγγραφο).

3. Η κατηγορία του υποψηφίου που εμφανίζεται στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να είναι σωστή
και να ταυτίζεται με εκείνη του Π.Σ. myschool.
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4. Να υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη για τα ειδικά μαθήματα και τα ΤΕΦΑΑ μόνο σε όσους τα
έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση. Επιπλέον, για όλους όσοι έχουν επιλέξει το μάθημα
Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, θα πρέπει να υπάρχουν καταχωρισμένα το είδος μουσικής,
το μουσικό όργανο ή η φωνή, καθώς και ο βαθμός απολυτήριου για τους αποφοίτους.
Σε περίπτωση που πρέπει να πραγματοποιηθεί διόρθωση παρακαλούνται οι διευθυντές να
συμπληρώσουν την εν λόγω διόρθωση στον πίνακα που υπάρχει στο Παράρτημα. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση μετεγγραφής μαθητή, θα πρέπει να σημειωθεί το σχετικό σχόλιο δίπλα από το όνομα του
μαθητή καθώς και η σχολική μονάδα υποδοχής. Η σχολική μονάδα υποδοχής θα συμπληρώσει τα
στοιχεία του μετεγγραφέντος μαθητή. Εάν προκύψει μετεγγραφή μαθητή, αφού έχουν αποσταλεί τα
σχετικά έγγραφα, εκτός από τις δέουσες ενέργειες στο Π.Σ. myschool, είναι απαραίτητο να ενημερωθεί
και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων με email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
αναγράφεται στο παρόν έγγραφο).
Οι διευθυντές των σχολείων, θα πρέπει να αποστείλουν εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή, στον
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. τα παρακάτω:
 Διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται ποσοτικά οι αλλαγές, καθώς και το
ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησαν τον οπτικό έλεγχο με τις υπογραφές
τους. Αν δεν υπάρχουν διορθώσεις, θα αναγράφεται ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση κατά τον οπτικό
έλεγχο
 Μόνο εφόσον υπάρχουν διορθώσεις, τον συμπληρωμένο πίνακα του παραρτήματος
(ηλεκτρονικό αρχείο τύπου Excel)
Τέλος, ο οπτικός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022
και να αποσταλεί το έγγραφο με τις παρατηρήσεις την ίδια μέρα στον Προϊστάμενο της οικείας
Διεύθυνσης Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία διόρθωση, θα πρέπει επίσης
να αποσταλεί έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση κατά τον οπτικό
έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα στέλνεται ο πίνακας του παραρτήματος.
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η αποστολή των εγγράφων των σχολείων μετά την ολοκλήρωση του οπτικού ελέγχου θα γίνει από τους
Διευθυντές Δ.Ε., αφού προηγουμένως επιβεβαιώσουν ότι έχουν ληφθεί τα έγγραφα από όλα τα σχολεία
αρμοδιότητάς τους και ελέγξουν ότι το έγγραφο κάθε Λυκείου περιέχει τα στοιχεία και τις υπογραφές
των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησαν τον οπτικό έλεγχο.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ.Ε. να συγκεντρώσουν σε έναν ενιαίο πίνακα (ηλεκτρονικό αρχείο τύπου
Excel) όλες τις αλλαγές των σχολείων αρμοδιότητάς τους.
Τα έγγραφα και οι συνοδευτικοί πίνακες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
egovexams@minedu.gov.gr, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 07 Απριλίου 2022.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Εσωτερική Διανομή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραφείο Υπουργού
Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Γεν. Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Δ/νση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
Κωδικός
Σχολείου

Κωδικός
Πανελλαδικών

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο
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Επώνυμο Μητέρας

Διορθώσεις / Παρατηρήσεις

