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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) του εδαφίου ε’, παρ.3, αρθρ. 40, παρ. 6 αρθρ.44 του ν.3966/2011, όπως ισχύουν, β) της 

με αρ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υ.Α. «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα 

Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία  για το σχολικό έτος 2018−2019» (Φ.Ε.Κ. 

810/τΒ/2018) κεφ. Ζ και κεφ. Ε «Εισαγωγή μαθητών/τριών/Πλήρωση κενών θέσεων και 

σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018−2019» όπου ορίζεται 

ότι «...Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα 

πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων 

Γυμνασίων...» και γ) της 17ης Πράξης του ΕΠ.Ε.Σ. και της Οργανωτικής Επιτροπής του 

Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής (αρ. πρωτ. 955/ΔΕΠΠΣ/27-6-2018) 

αποφασίζουμε 

να γίνει δεκτή και να υλοποιηθεί η 17η Πράξη του ΕΠ.Ε.Σ. και της Οργανωτικής Επιτροπής 

του Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα που 

προέκυψε κατά τη διάρκεια των  εξετάσεων των υποψηφίων μαθητών που 

διαγωνίσθηκαν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής στην αίθουσα 1.2 στο μάθημα 

της Νέας Ελληνικής Γλώσσας την 21η Ιουνίου 2018. 

Συγκεκριμένα: 

Στις εξετάσεις προσήλθαν 626 μαθητές. 

Ο αριθμός των μαθητών που διαγωνίστηκαν στην αίθουσα 1.2 είναι : 22 

Από το σύνολο των 604 μαθητών (626-22=604) που προκύπτει μετά την αφαίρεση των 22 

μαθητών, θα εισαχθούν οι 108 σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.  

Η βαθμολόγηση των 22 μαθητών της αίθουσας 1.2 στο μάθημα της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Ο βαθμός που έγραψε ο μαθητής θα υπολογιστεί με αναγωγή στο όλο. Θα 

πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 60/35   

Παράδειγμα 1ο :  21×60/35=36 

Επομένως ένας μαθητής που βαθμολογήθηκε με 21 μονάδες θα πάρει ως τελικό βαθμό 

στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 36. 

Παράδειγμα 2ο :  35×60/35=60 
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Επομένως ένας μαθητής που βαθμολογήθηκε με 35 μονάδες θα πάρει ως τελικό βαθμό 

στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 60. 

Η επιτυχία και η εισαγωγή των 22 μαθητών της αίθουσας 1.2 θα καθοριστεί από το βαθμό 

του τελευταίου εισαχθέντος (108ου) της αρχικής κατάταξης (604 μαθητές). Όσοι μαθητές 

από τους 22 έχουν τελική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από το βαθμό του τελευταίου 

εισαχθέντος, θα εισαχθούν ως υπεράριθμοι. 

 

 

 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Πίνακας αποδεκτών 
 

1. ΕΠ.Ε.Σ. και Οργανωτική Επιτροπή Πρότυπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής 
2. Πρόεδρο Βαθμολογικού Κέντρου 
3. Γραφείο κ. Υπουργού 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
5. Γεν. Δ/ντή Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

 
 
 

 
 


