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Προκήρυξη θέσεων μαθητών/τριών στο Λύκειό μας 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) την υπ. αρ. Αριθμ. 61/ΔΕΠΠΣ/8-11-22  

Β) την απόφαση υπ. αρ. 5η/1-9-22 του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Π. ΓΕΛ  

Αθηνών Γεννάδειου. 

Γ) Την απόφαση υπ. αρ. 1η /1-9-21 του ΕΠΕΣ του σχολείου. 

Το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθήνας Γεννάδειο προκηρύσσει θέσεις μαθητών/τριών ως 

ακολούθως: Για την Α Λυκείου πέντε (5) θέσεις και για την Β Λυκείου δύο  (2) 

θέσεις. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις παραλαμβάνονται καθημερινά σε 

ώρες λειτουργίας σχολείου  από Παρασκευή 2-9-21 έως Τετάρτη 7-9-21 και ώρα 

10:00. Εναλλακτικά στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να σταλεί αίτηση του 

κηδεμόνα στο e-mail του σχολείου (mail@1lyk-peir-gennad.att.sch.gr).  

Σχετικά με τις αιτήσεις ισχύουν τα παρακάτω (Απόφαση 61/8-11-22 της ΔΕΠΠΣ).  

«Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων 

μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται: Α) με προσωπική παρουσία 

των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη 

διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Β) 

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας 

ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην 

περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην 

περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν 

υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που 

προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.» 

Οι μαθητές θα επιλεγούν με εξετάσεις (τεστ δεξιοτήτων) στα Μαθηματικά και στην 

Ελληνική Γλώσσα. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο σχολείο την Τετάρτη 7/9/2022 και 

ώρα 11:00 έως 14:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα και να 

τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της μετάδοσης του covid-19, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των καθηγητών. 

Ο Δ/ντής 

Γεώργιος Γκαράς 
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