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ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 
 

 Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή προσκαλεί υποψηφίους/ες 

κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου για εγγραφή τους στην Α΄ τάξη 

του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2014-

2015, ως υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 § 1 

περ. ΙΕ  του από 08/05/1958 Δ/τος (ΦΕΚ Α81΄/17-05-1958) περί 

Οργανισμού διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησια-

στικής Σχολής και των άρθρων 39 επ. του Π.Δ. από 26/09/1931 

(ΦΕΚ 352/τ.Α΄/07-10-1931). 

 Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28). Η κάθε 

υποτροφία είναι για ένα έτος και η ανανέωσή της εξαρτάται από την 

πρόοδο και τη διαγωγή του (ή -της) υποτρόφου. 

 Η υποτροφία περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση, σίτιση-

διαμονή (για τους οικότροφους), διδακτικά βιβλία, γραφική ύλη και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 Δεκτοί για διαμονή στο Οικοτροφείο γίνονται μόνο άρ-

ρενες. Η παραμονή των μαθητών στο Οικοτροφείο δεν είναι υπο-

χρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, 

θα διαμένουν στην Αθήνα ή τον Πειραιά, θα το δηλώνουν εγγράφως 

και θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση και την ευθύνη μεταφοράς 

τους από και προς το σχολείο της Ρ.Ε.Σ. Οι Οικότροφοι μαθητές εί-

ναι υποχρεωμένοι να τηρούν με ευλάβεια τον εσωτερικό Κανονισμό 
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Λειτουργίας του Οικοτροφείου της Σχολής. 

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να 

παρακολουθούν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εκ-

δηλώσεις του σχολείου και τις απογευματινές ώρες. 

Δεκτοί για αξιολόγηση γίνονται οι υποψήφιοι/ες που δεν  υ-

περβαίνουν το 20ο έτος της ηλικίας και είναι κάτοχοι απολυτηρίου 

οποιουδήποτε τύπου Γυμνασίου (δημόσιου, ιδιωτικού της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής). Δεν μπορούν να εισα-

χθούν ως εσωτερικοί μαθητές υποψήφιοι μεγαλύτεροι του 18ου έ-

τους. 

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης μπο-

ρούν να υποβάλλουν μαθητές και μαθήτριες (του κηδεμόνα 

τους), από 28 Απριλίου 2014 έως και 20 Ιουνίου 2014, ώρα 

14:30, στη Γραμματεία του  Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της 

Ρ.Ε.Σ. (οδός Ριζάρη 1, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233), συνοδευόμενες από 

τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου (απαραίτητο αρχικά) 

β) Πιστοποιητικό γέννησης (απαραίτητο αρχικά) 

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας και ακτινογραφίας από Δημόσιο Νοσο-

κομείο η Ι.Κ.Α ή Κέντρο Υγείας (έως την έναρξη του σχολ. έτους) 

δ) Συστατική επιστολή από τον οικείο Μητροπολίτη. 

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί στις εγκα-

ταστάσεις  των Διδακτηρίων  της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι στις  26  και  

27 Ιουνίου 2014 ενώπιον Επιτροπής. 

Η αξιολόγηση θα βασιστεί: 

1. Στη γραπτή εξέταση σε τεστ γενικών γνώσεων και  χειρισμό  

του γραπτού λόγου στην Νεοελληνική Γλώσσα, ειδικότερα στις  

τρεις τελευταίες ενότητες του Σχολικού εγχειριδίου της Γ΄ Γυ- 

μνασίου. 

2. Στη συνέντευξη αξιολόγησης της προσωπικότητας του/της  
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υποψηφίου/-ας από  επιτροπή και 

3. Στη βαθμολογία Α΄ και Β΄ τριμήνου της Γ΄ Γυμνασίου, όπως  

    θα βεβαιώνεται από τους ελέγχους επίδοσης. 

Η τελική απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθεί  

από το Πολυμελές Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής,  

κατά φθίνουσα βαθμολογική κλίμακα με βάση τη μοριοδότηση των 

παραμέτρων της αξιολόγησης και την ισοδύναμη εκπροσώπηση των 

δύο φύλων. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 
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