
1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018 
 

Παρακαλούμε για τη διευκόλυνση της μηχανογράφησης  η προσέλευση των αποφοίτων για την κατάθεση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις  ΓΕΛ 2018 να γίνει στις εξής ημέρες και ώρες : 

1) ΤΕΤΑΡΤΗ        21/3/2018         12.00π.μ. έως 14.00μ.μ. 

2) ΠΕΜΠΤΗ   22/3/2018   11.00π.μ. έως 14.00μ.μ.      

3) ΤΕΤΑΡΤΗ   28/3/2018   10.00π.μ έως 14.00μ.μ 

4) ΠΕΜΠΤΗ   29/3/2018   10.00π.μ. έως 14.00μ.μ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ  

1)Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου 

απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, την επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου 

εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των 

στοιχείων, μια φωτογραφία και τη Βεβαίωση Συμμετοχής ή Δελτίο εξεταζομένου . 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. 

2)Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους/ες που θα 

συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται. 

3)Για τους υποψηφίους/ες (μαθητές/ριες και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση επισημαίνονται τα εξής :  

Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει μαζί 

με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα 

υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά την 29 Μαρτίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται 

για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από 

γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας. 
 

4)Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση- Δήλωση, 

αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, 

ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι 

υποψήφιοι/ες για το 10% θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με 5 επιστημονικά πεδία. Όσοι υποψήφιοι 

για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις 

πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη 

τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες. Επίσης υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν 

στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ   

 


