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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί υποψήφιοι,
Οι διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού
Δελτίου αρχίζουν από την Παρασκευή 22 – 06 – 2018 και λήγουν την
Δευτέρα 16 – 07- 2018. Συγκεκριμένα:
- Από την Παρασκευή, 22 Ιουνίου και μετά οι υποψήφιοι πρέπει
να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από
το Λύκειο, προκειμένου να επισκέπτονται την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr , να μελετούν το Μ.Δ. και
σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις
(Προσωρινή Αποθήκευση).
- Στη συνέχεια μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα
μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ.
ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του
(Οριστικοποίηση).
Μετά
την
οριστικοποίηση,
το
μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου
Παιδείας και καμιά τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι
πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο
υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον
υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει
αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα
στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.

- Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ έχουν:
Α) υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση – Δήλωση και συμμετείχαν
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018.
Β) υποψήφιοι ΓΕΛ που απέκτησαν Βεβαίωση Συμμετοχής
ημερήσιου ΓΕΛ κατά τα έτη 2016 ή 2017, οι οποίοι διεκδικούν το
10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Οι υποψήφιοι
αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε
ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά
συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους
εξέταση. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων για να υποβάλουν
μηχανογραφικό δελτίο, πρέπει να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε
ημερήσιο ΓΕΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία
τους ή σε εκείνο της αποφοίτησής τους. Για να δημιουργήσουν
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο
Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Συμμετοχής και την
αστυνομική τους ταυτότητα.
Σε περίπτωση εξουσιοδοτούμενου από τον υποψήφιο εκπροσώπου,
θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στην ηλεκτρονική
υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου θα βρίσκεται στο
σχολείο ο κ. Καραμαρούδης, στις 9/7 ,11/7 και 13/7 από τις
10:30 έως τις 13:30.

Η Διεύθυνση του Λυκείου

