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ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΛΗ ΜΤΡΝΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Θζμα: Αποτελζςματα ειςαγωγικϊν εξετάςεων Ιουνίου 2017 – Διαδικαςία 

εγγραφήσ ςτην α’ τάξη ςχολικοφ ζτουσ 2017-8 – Κλήρωςη ιςοβαθμοφντων 

υποψηφίων  

τον δικτυακό τόπο του Γυμναςίου Ευαγγελικήσ χολήσ και ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του ςχολείου ζχει αναρτηθεί πίνακασ με τη ςειρά κατάταξησ των 

ςυμμεταςχόντων ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ Ιουνίου 2017, κατά φθίνουςα ςειρά 

βαθμολογίασ, όπωσ ανακοινϊθηκε από τη Διοικοφςα Επιτροπή Πρότυπων και 

Πειραματικϊν χολείων. Ειςακτζοι ςτην α’ τάξη του Γυμναςίου Ευαγγελικήσ χολήσ 

για το ςχολικό ζτοσ 2017-8 είναι οι υποψήφιοι που ζχουν καταταγεί ςτισ θζςεισ 1-78 

του πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωροφνται επιλαχόντεσ, κατά τη ςειρά 

τησ βαθμολογίασ τουσ. 

Οι υποψήφιοι μποροφν να πληροφοροφνται την αναλυτική βαθμολογία τουσ, 

απότην Πζμπτη 29/6/2017, ςτον δικτυακό τόπο  https://www.iep.edu.gr/pps/, 

κάνοντασ χρήςη του προςωπικοφ κωδικοφ τουσ.  

Οι γονείσ/ κηδεμόνεσ των υποψηφίων που ζχουν καταταγεί ςτισ θζςεισ 1-78 του 

πίνακα αποτελεςμάτων, καλοφνται να προςζλθουν ςτο Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ 

χολήσ, τη Δευτζρα 4/9/2017 ή την Σρίτη5/9/2017, και ϊρεσ 9:00-13:00, για τη 

διαδικαςία εγγραφήσ. Ειδικότερα, οι γονείσ/ κηδεμόνεσ θα υποβάλουν ςτο 

Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ χολήσ αίτηςη εγγραφήσ (βλ. ςυνημμζνο ζγγραφο) και θα 

παραλάβουν από το Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ χολήσ υπηρεςιακό ςημείωμα 

μετεγγραφήσ, το οποίο πρζπει να προςκομίςουν ςτο Γυμνάςιο πρϊτησ εγγραφήσ 

του/τησ μαθητή/τριασ. Με την αίτηςη εγγραφήσ, θα δηλϊςουν και την β’ ξζνη 

γλϊςςα (Γαλλικά ή Γερμανικά) που ζχει διδαχθεί ο/η μαθητήσ/τρια ςτο Δημοτικό 

χολείο. ημειϊνουμε επίςησ ότι οι γονείσ/ κηδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να 

προςκομίςουν ςτο ςχολείο μζχρι 30/9/2017 το Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μαθητή 

(ΑΔΤΜ) (βλ. ςυνημμζνο ζγγραφο), ςυμπληρωμζνο και υπογεγραμμζνο από 

Παιδίατρο ή Γενικό Ιατρό, ωσ προχπόθεςη για τη ςυμμετοχή του/τησ μαθητή/τριασ 

ςτο μάθημα τησ Φυςικήσ Αγωγήσ και εν γζνει ςτισ αθλητικζσ δραςτηριότητεσ του 

ςχολείου.  

Σην Πζμπτη 29/6/2017, και ϊρα 10:00 π.μ., ςτο κτήριο του Γυμναςίου Ευαγγελικήσ 

χολήσ, θα διεξαχθεί κλήρωςη, με ευθφνη του Επιςτημονικοφ και Εποπτικοφ 
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υμβουλίου του χολείου, μεταξφ των υποψηφίωνπου ιςοβάθμηςαν ςτισ θζςεισ 

74 – 79 του πίνακα (βαθμόσ:101,00), προκειμζνου να καθοριςτοφν οι υποψήφιοι 

που θα καταλάβουν τισ θζςεισ 74 - 78των ειςακτζων. Με την ίδια κλήρωςη θα 

καθοριςτεί και η ςειρά των ιςοβαθμοφντων υποψηφίων ςτισ θζςεισ επιλαχόντων, 

μζχρι και την94ηθζςη. Οι επιλαχόντεσ υποψήφιοι θα κληθοφν ςτισ αρχζσ 

επτεμβρίου, με την ςειρά κατάταξήσ τουσ, ςτην περίπτωςη κατά την οποία ζνασ ή 

περιςςότεροι ειςακτζοι δεν προςζλθουν για να εγγραφοφν.  

Σην κλήρωςη μποροφν να παρακολουθήςουν, εάν το επιθυμοφν, οι ενδιαφερόμενοι 

γονείσ/κηδεμόνεσ. Σα αποτελζςματα τησ κλήρωςησ θα αναρτηθοφν ςτον δικτυακό 

τόπο του Γυμναςίου Ευαγγελικήσ χολήσ και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 

ςχολείου. 

υνημμζνα:  -Αίτηςη εγγραφήσ 

         -ΑΔΤΜ  
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