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1. Α΄ΛΤΚΔΙΟΤ
 Οι διαθέζιμερ θέζειρ θοίηηζηρ μαθηηών ζηο Πειπαμαηικό ΓΕ.Λ. Παηπών είναι εξήντα (60).
 Οι 60 παπαπάνυ θέζειρ καλύπηονηαι καηά πποηεπαιόηηηα από ηοςρ αποθοίηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ ηηρ Γ΄










Γςμναζίος ηος Πειπαμαηικού Γςμναζίος Παηπών – ζςνδεδεμένο ζσολείο – εθόζον αςηοί επιθςμούν
να ζςνεσίζοςν ηη θοίηηζή ηοςρ ζηο Πειπαμαηικό ΓΕ.Λ. Παηπών.
Οι γονείρ και κηδεμόνερ ηυν αποθοίηυν μαθηηών/ηπιώνηος Πειπαμαηικού Γςμναζίος Παηπών εθόζον
επιθςμούν ηα παιδιά ηοςρ να ζςνεσίζοςν ηη θοίηηζή ηοςρ ζηο Πειπαμαηικό ΓΕ.Λ. Παηπών ππέπει να ηο
δηλώζοςν με αίηηζή ηοςρ ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα ηηρ Δ.Ε.Π.Π..
https://www.iep.edu.gr/pps/από30 Αππιλίος έυρ και 14 Μαΐος 2018.
Οι ενδιαθεπόμενοι γονείρ και κηδεμόνερ αποθοίηυν μαθηηών άλλυν Γςμναζίυν έσοςν επίζηρ ηη
δςναηόηηηα να δηλώζοςν με αίηηζή ηοςρ ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα ηηρ Δ.Ε.Π.Π..
https://www.iep.edu.gr/pps/από30 Αππιλίος έυρ και 14 Μαΐος 2018ηην ςποτηθιόηηηα ηυν παιδιών
ηοςρ δεδομένος όηι μποπεί να πποκύτοςν κενέρ θέζειρ.
Οι καηαζηάζειρ ηυν ςποτηθίυν μαθηηών/ηπιών θα αναπηηθούν ςποσπευηικά ζηην ιζηοζελίδα και
πποαιπεηικά ζηον πίνακα ανακοινώζευν ηος ζσολείος μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςπο ολήρ ηυν
αιηήζευν. Σο αμέζυρ επόμενο διάζηημα και ζε κάθε πεπίπηυζη σι μετ τιρ 24 Μαΐος 2018, οι γονείρ
και κηδεμόνερ θα ππέπει να ελέγξοςν με πποζοσή ηα ζηοισεία ηυν ςποτηθίυν όπυρ αςηά
αναπηήθηκαν ζηιρ καηαζηάζειρ και ζηην πεπίπηυζη κάποιος λάθοςρ να πποζέλθοςν ζηο σολείο για
να ηηήζοςν ηη διόπθυζή ηος.
Διεςκπινί εηαι όηι ανεξάπηηηα ηυν κενών ή μη θέζευν πος θα πποκύτοςν από ηιρ αιηήζειρ ηυν γονέυν
κηδεμόνυν ηυν αποθοίηυν μαθηηών/ηπιών ηος Πειπαμαηικού Γςμναζίος Παηπών, την 22α Ιοςνίος
2018 ημέπα Παπαζκεςή θα διεξασθεί κλήπυζη (γενική και ειδική) μεηαξύ ηυν αποθοίηυν άλλυν
Γςμναζίυν πποκειμένος να δημιοςπγηθούν λίζηερ επιλασόνηυν μαθηηών/ηπιών πος θα είναι ζε ιζσύ
έυρ 21 Δεκεμ πίος 2018.
Η κλήπυζη θα διεξασθεί, ζύμθυνα με ηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ζηο διδακηήπιο ηος Πειπαμαηικού ΓΕ.Λ.
Παηπών ενώπιον ηυν ενδιαθεπομένυν γονέυν από ηπιμελή επιηποπή γονέυν πος οπί εηαι από ηοςρ
ίδιοςρ παποςζία ηυν οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ ηος ζσολείος.

2. Β΄ & Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
Η διαδικαζία πλήπυζηρ ηςσόν κενών θέζευν μαθηηών/ηπιών για ηιρ Β΄& Γ΄ ηάξειρ πος ενδέσεηαι να
πποκύτοςν ήηοι αιηήζειρ και κλήπυζη θα διενεπγηθεί ζηο διάζηημα από 3 έυρ 7 επτεμβπίος 2018
μεηά από ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ πος θα αναπηήζει ηο ζσολείο.

3. Γικαιολογητικ
Σα έγγπαθα ηα οποία οπί ει ο νόμορ για ηην εγγπαθή ηυν μαθηηών/ηπιών ζςμπεπιλαμ ανομένυν και
αςηών πος ηςσόν δικαιολογούν ηην ένηαξη ηυν μαθηηών/ηπιών ζηιρ ειδικέρ κληπώζειρ ηος 20% θα
καηαηεθούν από ηοςρ γονείρ και κηδεμόνερ ηυν μαθηηών/ηπιών πος θα κληπυθούν μεηά ηην
ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ κλήπυζηρ και ζηο πλαίζιο ηηρ διαδικαζίαρ εγγπαθήρ.
Για ηο ΕΠ.Ε.
Η Διεςθύνηπια
Μαπία-Ρο ίηα Σζελεπή

