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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 

 

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για την πλήρωση μιας 

(01) κενής θέσης στη Γ’ τάξη σχολικού έτους 2016-7, σύμφωνα με την Υ.Α. 47381/Δ6(ΦΕΚ 

847/2016, τ’Β) και το υπ’ αριθ. 391/22/07/2016 έγγραφο της ΔΕΠΠΣ προς τα ΕΠΕΣ των 

Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.  

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητριών/μαθητών να υποβάλουν 

αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαδικασία στη Γραμματεία του Σχολείου μέχρι και την Τετάρτη 

7 Σεπτεμβρίου 2016 από ώρα 9.00 έως και ώρα 13.00.  

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο (Μουσών και Παπαδιαμάντη, 

Ψυχικό Τ.Κ. 15452, είσοδος από Χλόης), την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 - 12.00.  

Κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο Βαρβάκειο Πρότυπο 

Γυμνάσιο 30 λεπτά της ώρας πριν από την έναρξη της εξέτασης (9.30), έχοντας μαζί τους ένα 

στοιχείο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή 

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ), στυλό χρώματος μπλε, μολύβι, γόμα και γεωμετρικά 

όργανα (χάρακα και διαβήτη). Δεν επιτρέπεται να φέρουν διορθωτικό (blanco), σημειώσεις, 

βιβλία, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές συσκευές. Οι μαθητές μπορούν 

να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης εμφιαλωμένο νερό.  

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, στο πλαίσιο ενιαίας δίωρης εξεταστικής δοκιμασίας, στη 

Νεοελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Φυσική (βάσει του υπ’ αριθ. Πρωτ. 

391.ΔΕΠΠΣ/22.07.2016), σε θέματα της διδακτέας ύλης της Β’ τάξης Γυμνασίου, σύμφωνα με : 

Α) την υπ’αριθ. 144958/Δ2/16.09.15 εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ για τα Μαθηματικά και τη Φυσική και  

Β) την υπ’αριθ. 144963/Δ2/16.09.15 εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ για τη Νεοελληνική Γλώσσα.  

Τα γραπτά των υποψηφίων θα βαθμολογηθούν με άριστα το 120 (40 μόρια ανά γνωστικό 

αντικείμενο). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην πρώτη θέση, θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των 

ισοβαθμούντων, ενώπιον του ΕΠΕΣ του Σχολείου και των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων, 

σε χρόνο που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Όλοι οι μη εισακτέοι υποψήφιοι 

θα θεωρηθούν επιλαχόντες, κατά τη σειρά της βαθμολογικής τους επίδοσης.  

Η Πρόεδρος του ΕΠΕΣ Καθηγήτρια                                                                Η Διευθύντρια  

       Κουνενού Καλλιόπη                                                                              Δρ. Ρουμπέα Γεωργία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  


