
Ανακοίνωση 
     Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει 

να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. 

Η προθεσμία για φέτος ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας, με σημερινό ανακοινωθέν, από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για 

όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) 

• Οι τελειόφοιτοι μαθητές, αφού πρώτα ενημερωθούν από την διεύθυνση του σχολείου θα καταθέσουν την δήλωσή τους στο σχολείο που φοιτούν 

στις ανωτέρω ημερομηνίες. 

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης 

2. Αίτηση - Δήλωση (παρέχεται από το σχολείο)  

3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους 

4. Μια έγχρωμη φωτογραφία  

• ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση) 

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το 2017 ή το 

2018. Οι υποψήφιοι/ες του 2017 θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με 5 επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφιοι του 2018 θα συμπληρώσουν 

μηχανογραφικό δελτίο με 4 επιστημονικά πεδία. 

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, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις 

προκαταρκτικές εξετάσεις. 

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. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά 

Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση. 

Προσοχή:  Παρακαλούνται οι  απόφοιτοι υποψήφιοι να επικοινωνούν με την διεύθυνση του σχολείου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους 

πριν προσέλθουν στο Λύκειο για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους. 

Από το Γραφείο 


