
 

20-7-20      Λήξη προθεςμίασ υποβολήσ Μηχανογραφικοφ Δελτίου και  
                    χορήγηςη Βεβαίωςησ Συμμετοχήσ πανελλαδικών εξετάςεων 2020. 
 

Από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

Α) Υπενκυμίηεται ότι θ προκεςμία υποβολισ μθχανογραφικϊν δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ λήγει ςήμερα,  

Δευτζρα 20-7-2020 ςτισ 24:00μ.μ..  

Β) Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ και 

εντόσ κακοριηόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, επιτρζπεται μόνο θ μερικι ι ολικι ανάκλθςθ τθσ διλωςθσ 

προτιμιςεων. Κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω, ορίηεται προκεςμία ωσ και τθν Τετάρτθ 22-7-2020 ςτισ 

13:00 μ.μ., μζςα ςτθν οποία υποψιφιοι που υπζβαλαν εμπρόκεςμα το μθχανογραφικό τουσ δελτίο, 

μποροφν να προχωριςουν μόνο ςε μερικι ι ολικι ανάκλθςθ προτιμιςεων.  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ, όςοι υποψιφιοι τυχόν επικυμοφν μερικι ι ολικι ανάκλθςθ 

προτιμιςεων, πρζπει να επιςκεφκοφν ςτο διαδίκτυο τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://exams-

delpref.it.minedu.gov.gr  . Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω προκεςμία είναι οριςτικι και μετά τθν 

παρζλευςι τθσ δεν κα γίνει δεκτι καμία αλλαγι ςτα μθχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογι κα κλειδϊςει 

και κα ξεκινιςει θ θλεκτρονικι επεξεργαςία των μθχανογραφικϊν δελτίων.  

Οι υποψιφιοι που ζχουν ιδθ οριςτικοποιιςει το μθχανογραφικό δελτίο, κα ζχουν πλζον πρόςβαςθ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://exams.it.minedu.gov.gr , μόνο για να βλζπουν τθν οριςτικοποιθμζνθ 

μορφι του μθχανογραφικοφ δελτίου, το οποίο φζρει αρικμό πρωτοκόλλου. 

Γ) Ανακοινϊνεται ότι οι Βεβαιώςεισ Συμμετοχήσ χορθγοφνται ςε όςουσ ςυμμετείχαν ςτισ φετινζσ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ι των ΕΠΑΛ. 

Η Βεβαίωςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει τουσ γραπτοφσ βακμοφσ όλων των πανελλαδικά εξεταηομζνων 

μακθμάτων (Γενικισ Παιδείασ, Προςανατολιςμοφ ι Ειδικότθτασ και Ειδικά Μακιματα) κακϊσ και το 

ςφνολο των μορίων. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να προμθκεφονται τθ Βεβαίωςθ Συμμετοχισ τουσ από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, ςτο οποίο 

υπζβαλαν την Αίτηςη-Δήλωςη για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

Τζλοσ, υπενκυμίηεται ότι ςιμερα, Δευτζρα 20-7-2020, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τθσ χϊρασ κα είναι ανοικτά 

(ϊρεσ λειτουργίασ ςχολείων), προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τουσ υποψθφίουσ για το μθχανογραφικό 

δελτίο και για να χορθγιςουν τθν ανωτζρω βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ.   
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