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ΘΕΜΑ: Εισαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2020: Οδηγίες προς τους υποψηφίους  

 

Οι εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ τάξη του Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά θα 

διεξαχθούν τη Δευτέρα 29-6-2020 και ώρα 10:00-12:30 ( δυόμισι ώρες ), στα ακόλουθα 

κτηριακά συγκροτήματα:  

 Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά ( Σωτήρος Διός 17, 18535 Πειραιάς ) και  

 1ο ΓΕΛ Πειραιά ( Αφεντούλη 5, Βρυώνη, 18536  Πειραιάς ) 

 

Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στον χώρο εξέτασης, το αργότερο έως τις 09:00 

π.μ. Η είσοδος στον χώρο εξέτασης θα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους ( όχι στους 

συνοδούς τους ). Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μίας 

τουλάχιστον ώρας από την έναρξη της εξέτασης ( ώρα δυνατής αποχώρησης περίπου 11:00 

π.μ.). Οι συνοδοί των υποψηφίων που θα παραμείνουν έξω από τον σχολικό χώρο κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης, παρακαλούνται να μη θορυβούν.  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:  

α) την εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (*).  

β) Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας από Δήμο/ΚΕΠ ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Διαβατήριο (σε ισχύ)  

γ) στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο.  

 

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, ατομικό αντισηπτικό, 

μάσκα και χαρτομάντηλα. Επίσης, μπορούν να έχουν μαζί τους μαλακό μολύβι για το 

πρόχειρο.  

Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια ή άλλες σημειώσεις. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει κινητό τηλέφωνο μαζί του, πρέπει να το παραδώσει 

κατά την είσοδο στο σχολείο 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (*): Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να σημειώσουν στο πίσω μέρος της Αίτησης 

Συμμετοχής τον κτηριακό χώρο και τον αριθμό της αίθουσας όπου θα διαγωνισθούν. Τα 

στοιχεία αυτά βρίσκονται στη λίστα που ακολουθεί. 

 

Ο Διευθυντής  

Μιχαήλ Κ. Άνθης 
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