
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ  Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

1. Χρειάζεται  να αποστείλετε ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την 

Α’ Γυμνασίου στον σύνδεσμο που ακολουθεί    έως 15 Μαΐου  

2020    ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ   

2.  Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, εμφανίζεται μήνυμα στην 

οθόνη σας επιτυχούς καταχώρισης αίτησης προεγγραφής και θα 

σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον 

κωδικό συμμετοχής στις  εξετάσεις, ο οποίος θα σας χρειαστεί 

κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προσωπική ενημερωτική 

συνάντηση και θα επιθυμούσατε να πραγματοποιηθεί 

τηλεδιάσκεψη με τον Διευθυντή του Γυμνασίου, παρακαλούμε να 

στείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση dgymnase@lfh.gr  

Eάν δεν έχετε συμπληρώσει σωστά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας. Σ’ 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη 

Γραμματεία του Γυμνασίου.  

4. Θα πρέπει να καταβάλετε το αργότερο έως 15/5 30€ για έξοδα 

προεγγραφής-αξιολόγησης  φακέλου και συμμετοχής στις 

εξετάσεις, μέσω τραπέζης ή απευθείας στο ταμείο του Σχολείου. 

(Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( secdgymnase@lfh.gr ) ή με 

φαξ  στο 211 300 9122 μέχρι τις 15 Μαΐου 2020. 

5. Μετά τις 15 Μαΐου θα λάβετε, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει), 

πρόσκληση για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εξετάσεις που 

θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2020 με φυσική 

παρουσία των υποψηφίων, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα 

σας ανακοινωθεί με το εν λόγω μήνυμα .  

6. Οι μαθητές θα αξιολογηθούν στα Μαθηματικά (30΄) και τη Νέα 

Ελληνική Γλώσσα (30΄)  
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Για τα μαθηματικά η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη :  
 

 Πράξεις φυσικών, δεκαδικών και κλασματικών 
αριθμών 

 Προβλήματα με χρήση κλασματικών αριθμών (όχι 
ποσοστά) 

 ΕΚΠ  

 Κριτήρια διαιρετότητας  
 
Για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα  :  
 

 Ύλη Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ε΄ δημοτικού  

 Ύλη Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΣΤ΄ δημοτικού, τεύχος α και β 
ενότητες 1-11  

 
 
Με δεδομένη τη φυσική παρουσία των υποψηφίων, όσοι έχουν 
διδαχθεί γαλλικά θα συμμετάσχουν και στο κατακτήριο-διαγνωστικό 
τεστ προκειμένου να εκτιμηθεί-διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης της 
γλώσσας διάρκειας περίπου 40΄ το οποίο και αυτό, λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, θα έχει προσαρμοστεί 
κατάλληλα . 
  
Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους 2 στυλό, μολύβι και γόμα. 
Προαιρετικά μπορούν να φορούν μάσκα. 
 
Η διαδικασία για τους μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί γαλλικά, άρα 
εξετάζονται μόνο Ελληνικά και μαθηματικά προβλέπεται να έχει 
ολοκληρωθεί σε 70΄ περίπου από την ώρα έναρξης, ενώ για τους 
υπόλοιπους που θα συμμετάσχουν και στο κατακτήριο-διαγνωστικό τεστ 
γαλλικών περίπου σε 120΄  
 
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου την 
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 μετά τις 14:30. 
 
 

7. Την Τετάρτη 3/6/2020, μετά τις 14.30, θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του 

σχολείου η  λίστα με τους κωδικούς εξετάσεων που θα αντιστοιχούν στα 

ονόματα των επιτυχόντων μαθητών, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής 



πλατφόρμας του σχολείου μας,  θα ενημερωθείτε σε δεύτερη φάση και 

για τη βαθμολογία του παιδιού σας σε κάθε μάθημα που εξετάστηκε. 

8. Μετά την ανάρτηση της λίστας επιτυχόντων και μέσα στις 

επόμενες 10 μέρες (έως και 14/6/2020) : 

i. θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής με όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται (θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος) 

ii. θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής σας στο 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με επισυναπτόμενο αρχείο 

που θα περιέχει τα στοιχεία της αίτησής σας και στο οποίο 

θα αναγράφεται ο κωδικός αίτησης εγγραφής (θα σας 

χρειαστεί για τη συναλλαγή σας με το ταμείο)  

iii. μετά την επεξεργασία της αίτησής σας από τη γραμματεία 

θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περαιτέρω 

οδηγίες. 

iv. αφού ολοκληρωθούν τα 3 προηγούμενα   βήματα θα 

πρέπει να καταβάλετε το δικαίωμα πρώτης εγγραφής (350€) 

μέσω τραπέζης ή απευθείας στο ταμείο του Σχολείου  

(εντός των δέκα ημερών). 

 

Προσοχή ! Στο καταθετήριο να αναγράφεται απαραίτητα: 

 «O κωδικός της αίτησής σας που λάβατε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το ονοματεπώνυμο του μαθητή + 1Η εγγραφή » 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η πληρωμή 

σας, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την προτεραιότητα 

εγγραφής του παιδιού σας. 

ALPHA BANK   

Compte n°138002002001940 

Swift Code : CRBAGRAAXXX 

IBAN : GR0701401380138002002001940 

 



EUROBANK 

Compte n°00260045910200348325 

Swift Code : ERBKGRAA 

IBAN : GR0802600450000910200348325 

 

9.  Μετά την πληρωμή: 
 

 παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής   με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secdgymnase@lfh.gr) ή με 

φαξ  στο 211 300 9122. 

 θα πρέπει να μεριμνήσετε για την αποστολή του απολυτηρίου 

του Δημοτικού σχολείου στη Σχολή μας. 

 εάν από το δημόσιο Δημοτικό που φοιτά το παιδί σας ο 

Διευθυντής στείλει το απολυτήριο στο δημόσιο Γυμνάσιο που 

ανήκετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της 

Σχολής μας για περαιτέρω οδηγίες. 

 θα πρέπει  να ακολουθήσετε το ημερολόγιο καταβολής των 

διδάκτρων (έως 24/6/2020    προκαταβολή  επόμενου έτους 

900€). 

 

Σημείωση: 

 Με την παρέλευση 10  ημερών το σχολείο θα ξεκινήσει 

την επικοινωνία με τους γονείς των επιλαχόντων 

μαθητών. 

 Σε περίπτωση υπαναχώρησης εκ μέρους σας δεν 

επιστρέφονται το δικαίωμα πρώτης εγγραφής (350€) 

και τα έξοδα προεγγραφής-αξιολόγησης φακέλου (30€). 

 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με την κυρία Σπανού-υπεύθυνη της γραμματείας 

του Γυμνασίου:  τηλ. 211 300 9124  e-mail   secdgymnase@lfh.gr  
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