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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 για την εισαγωγή φοίτησης μαθητών/τριων 
 στη Γ΄ Λυκείου για το σχ. έτος 2016-17 

 
 
 Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών, αφού έλαβε υπόψη του 
τις διατάξεις των άρθρων 10-15 του Κεφ. Β΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τΑ΄/14-
5-2015), την υπ. αρ. 47381/Δ6/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 847 /τΒ΄/-2016) και το 
υπ. αρ. πρωτ. 391 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καλεί τους ενδιαφερόμενους 
γονείς και κηδεμόνες μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου 
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε δοκιμασία εισαγωγής για την πλήρωση 
μίας τουλάχιστον κενής θέσης. 
            Με τη δοκιμασία εισαγωγής αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που 
απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έως και την Β΄ 
Λυκείου, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα 
Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία στο 
πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: 

 Στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας 
εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών 
κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, 
άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κ.λ.π.), 
καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

 Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες 
κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην 
καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων 
και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, 
στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες. 
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Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες 
εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν 
ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. 
 Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να  παραλάβουν και 
να καταθέσουν την έντυπη αίτηση συμμετοχής και τη σχετική Υπεύθυνη 
Δήλωση στο σχολείο από 08/09/2016 έως και 14/09/2016  και ώρες 8.30  έως 
13.00 προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του 
υποψηφίου και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.  
 Η δοκιμασία εισαγωγής θα διεξαχθεί στο χώρο του σχολείου την 
Πέμπτη 15/09/2016 και ώρα 10:00π.μ έως 13.00. Οι μαθητές υποχρεούνται 
να φέρουν  μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και την ταυτότητα 
υποψηφίου που θα τους δοθεί από το σχολείο. 

 
 Για το ΕΠ.Ε.Σ. 
 Η  Διευθύντρια 
 
 
 Δρ. Μαρία –Ροζίτα Τσελεπή 

  


