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Θζμα: Τποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν α΄ τάξθ του
Πρότυπου Γυμναςίου Ευαγγελικισ χολισ, για το ςχ. ζτοσ 2016-7
Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν που προτίκενται να ςυμμετάςχουν ςτισ
εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν αϋ τάξθ του Πρότυπου Γυμναςίου Ευαγγελικισ Σχολισ
(22/06/2016) καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ, από 11/04/2016 ζωσ και
13/05/2016, μζςω του δικτυακοφ τόπου https://www.iep.edu.gr/pps/
Στον προαναφερκζντα δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να βρουν, εκτόσ
από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ, οδθγίεσ για τθν όλθ διαδικαςία
υποβολισ τθσ αίτθςθσ, κατάλογο των Πρότυπων και Πειραματικϊν Σχολείων,
ενδεικτικά κζματα για τθν προετοιμαςία των υποψθφίων και κζματα παρελκόντων
ετϊν.
Εφιςτοφμε τθν προςοχι των γονζων/κθδεμόνων των υποψθφίων ςτα εξισ:
α) Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, πρζπει να εκτυπϊςουν το Δελτίο Εξεταηομζνου
και να ςθμειϊςουν τον Μοναδικό Κωδικό τθσ αίτθςθσ. Σε περίπτωςθ απϊλειασ του
Δελτίου Εξεταηομζνου, ζχουν τθ δυνατότθτα να το εκτυπϊςουν εκ νζου από το
ςφςτθμα, αφοφ ειςαγάγουν ςτθ φόρμα εκτφπωςθσ τον Μοναδικό Κωδικό τθσ
αίτθςθσ και το Α.Μ.Κ.Α. του υποψθφίου. Κατά τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ
(22/06/2016), οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ το εκτυπωμζνο Δελτίο
Εξεταηομζνου και ζνα Πιςτοποιθτικό Σαυτοπροςωπίασ ι Αςτυνομικι Σαυτότθτα ι
Διαβατιριο.
β) Απαιτείται μεγάλθ προςοχι κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, διότι δεν είναι
δυνατι θ διόρκωςθ τυχόν ςφαλμάτων μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Για τθ
διόρκωςθ των ςτοιχείων που καταχωρίςτθκαν ςε οποιοδιποτε πεδίο τθσ αίτθςθσ,
πλθν του ςχολείου επιλογισ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να προςζλκουν ςτο
Γυμνάςιο Ευαγγελικισ Σχολισ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου υποβολισ των αιτιςεων,
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και ειδικότερα από 16/05/2016 ζωσ και 25/05/2016, και ώρεσ 12:00-14:00. Για τθν
αλλαγι του ςχολείου επιλογισ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ πρζπει να αποςτείλουν ςχετικό
αίτθμα ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι Πρότυπων και Πειραματικϊν Σχολείων, ςτθ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου depps@minedu.gov.gr
γ) Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των Φυςικώσ Αδφνατων μακθτών, οι οποίοι κα εξεταςτοφν
από επιτροπι εκπαιδευτικϊν, όπωσ προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ,
οφείλουν να προςκομίςουν ςτο Γυμνάςιο Ευαγγελικισ Σχολισ τα ςχετικά
δικαιολογθτικά (γνωμάτευςθ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ι πιςτοποιθμζνου ιατροπαιδαγωγικοφ
κζντρου) από 09/05/2016 ζωσ και 13/05/2016, και ώρεσ 12:00-14:00.
Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουκοφν τθν ιςτοςελίδα του
Γυμναςίου Ευαγγελικισ Σχολισ http://gym-evsch-n-smyrn.att.sch.gr , όπου κα
αναρτθκεί νεότερθ ανακοίνωςθ με οδθγίεσ προσ τουσ υποψθφίουσ, λίγεσ θμζρεσ
πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ των εξετάςεων.
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