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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 

 
Οι γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη 

δοκιμασία/τεστ εισαγωγής στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου της 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το σχολικό έτος 2013-14 καλούνται να υποβάλουν αίτηση 

στο Λύκειο της  Ευαγγελικής Σχολής (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη), κατά το διάστημα από 19 έως 

29 Μαρτίου 2013 (εκτός της αργίας της 25ης Μαρτίου), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 

12:00 έως 14:00. Την Πέμπτη 21-3-2013 και την Πέμπτη 28-3-2013 αιτήσεις θα γίνονται 

δεκτές και κατά τις απογευματινές ώρες από 17:00 έως 19:00. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται 

δεκτή εκτός του προαναφερθέντος ωραρίου. 

Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να φέρουν μαζί τους: 

α) την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους 

β) μία φωτογραφία του υποψηφίου (τύπου διαβατηρίου) 

γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. 

Με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι θα βεβαιώσουν ότι είναι κηδεμόνες 

των υποψηφίων μαθητών/τριών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πρότυπο 

Πειραματικό Λύκειο. Η εξεταστική δοκιμασία θα διεξαχθεί κατά το 3ο δεκαήμερο του 

Ιουνίου 2013. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων οφείλουν να καταθέσουν στο Λύκειο 

της Ευαγγελικής Σχολής, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τις εξετάσεις και 

εντός ωραρίου που θα δημοσιοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, βεβαίωση του Διευθυντή 

του Λυκείου  προέλευσης του μαθητή, με την οποία πιστοποιείται η εγγραφή του στο 

Λύκειο, και να παραλάβουν το δελτίο εξεταζομένου. 

                                                                                                                 Ο Διευθυντής 

                                                                                                         Ευστράτιος Βογιάννης 
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...................................................................................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: .................................................................................. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ: ......................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ: ........... 

                                          ΠΟΛΗ: .................................................... Τ.Κ.: .................. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ................................................... ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.................................. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................................... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: .......................................................................................................... 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ....................................................................................................... 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: .................................................................................. 

 

Με την παρούσα α) υποβάλλω αίτηση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, τα 

στοιχεία του/της οποίου/ας αναγράφονται ανωτέρω, στις εξετάσεις εισαγωγής στην 

Α΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, για το 

σχολικό έτος 2013-14  β) βεβαιώνω ότι είμαι κηδεμόνας του/της υποψηφίου/ας και 

ότι δεν έχω υποβάλει αίτηση σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο εκτός του 

Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής και γ) βεβαιώνω ότι γνωρίζω τους κανόνες λειτουργίας 

των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων όπως προβλέπονται από τον Ν.3966/2011 

(ΦΕΚ Α 118/2011) με τους οποίους θα φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α  μαθητής/τρια. 

                                                                            Ν. Σμύρνη, ............................................  

                                                                                                          (ημερομηνία) 

                                                                                          Ο ΑΙΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ      

                                                                                               

                                                                                              ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                          (υπογραφή) 


