
Θέση

Φωτογραφίας

 

 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ 2013

∆/ΝΣΗ ∆.Ε. : ............................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ : ............................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ : ............................................................
ΟΝΟΜΑ : ............................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ............................................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : ............................................................

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ..............................
 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 6 ή 7 ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ .... ∆ιευθ...........

...........................................................................

Ηµ/νία Έκδοσης : ..............................                     

Το    ∆ΕΛΤΙΟ   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ  χορηγείται  στους  µαθητές  της  τελευταίας τάξης
του        Γενικού     Λυκείου    και    στους    αποφοίτους    προηγουµένων  ετών που
συµµετέχουν  στις  πανελλαδικές  εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και αποτελεί το
αποδεικτικό    στοιχείο    της    µαθητικής    ιδιότητας    ή    της  υποψηφιότητας για τη
συµµετοχή    στις    εξετάσεις   αυτές.    Χωρίς  αυτό  δε  γίνεται  κανένας  δεκτός στις
ανωτέρω        εξετάσεις      ή    στις    εξετάσεις    ειδικών    µαθηµάτων.  Το ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ  χορηγείται  από τον ∆/ντή του Γενικού Λυκείου στους µαθητές της
τελευταίας    τάξης    και    στους  εξεταζόµενους  αποφοίτους  πριν  από  τη λήξη του
διδακτικού έτους.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ....................................................................................................
  ....................................................................................................

Τα  Εξεταστικά  Κέντρα  των  Ειδικών  Μαθηµάτων  θα  ανακοινωθούν  αργότερα  και θα τα
µάθεις από το Λύκειό σου.
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