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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο−
στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας............................................................................
1
Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρό−
τυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό
έτος 2014−2015. ................................................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.35.3/1002
(1)
Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστή−
ριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι−
κής Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30−1−2013) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνι−
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02−10−2008)
με θέμα «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία
ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως αυτές ισχύουν
σήμερα.
3. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08−10−2002 (ΦΕΚ
1340/τ.Β΄/16−10−2002) υπουργική απόφαση σχετικά με τον
«Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων».
4. Την αριθμ. Φ.350.2/32/Δ1/2−1−2013 (ΑΔΑ:BEΦΙ9−Η4Ε)
υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκαν και το−
ποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

5. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμη−
μάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
6. Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15−5−2013 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ΄με θέμα
«Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο−
στήριξης».
7. Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23−5−2013 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ΄ με θέμα
«Παροχή διευκρινήσεων επί του 65626/Γ6/15−05−2013
εγγράφου μας».
8. Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31−5−2013 έγγραφό μας
προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ.Γ΄με
θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δικτύων
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ.
Ελλάδας».
9. Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07−10−2013 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ΄ με θέμα «Σύ−
σταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
(Σ.Δ.Ε.Υ.)».
10. To αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10−1−2014 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ΄με θέμα «Δι−
ευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη
συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ».
11. Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύν−
σεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας μας.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Συστήνουμε τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υπο−
στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα αντίστοιχα κέντρα υποστήρι−
ξης τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας ως
ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΥ

ΣΔΕΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με
Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Πατρών,
αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
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Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
1ο Δημ. Σχολείο Παραλίας
2
2ο Δημ. Σχολείο Παραλίας
3
6ο Δημ. ΣχολείοΠατρών
4
36ο Δημ. Σχολείο Πατρών
5
61ο Δημ. ΣχολείοΠατρών
ΟΥ
ΣΔΕΥ 2 ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με
Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Πατρών,
αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
1 Δημ. Σχολείο Οβρυάς
29ο Δημ. Σχολείο Πατρών
2
3
39ο Δημ. Σχολείο Πατρών
4
41ο Δημ. Σχολείο Πατρών
5
47ο Δημ. Σχολείο Πατρών
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το
Ειδικό Δημ. Σχολείο στο Φάσμα Αυτισμού Πατρών, απο−
τελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
ο

Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
17ο Δημ. Σχολείο Πατρών
2
21ο Δημ. Σχολείο Πατρών
3
25ο Νηπ/γείο Πατρών
4
1ο Δημ. Σχολείο Κ.Αχαΐας
5
Γυμνάσιο Κ. Αχαΐας
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό
Δημ. Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Πατρών, αποτελού−
μενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαί−
δευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
1
2

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
48ο Δημ. Σχολείο Πατρών
49ο Δημ. Σχολείο Πατρών
(Τ.Ε. κωφών & βαρηκόων)
3
56ο Δημ. Σχολείο Πατρών
4
64ο Δημ. Σχολείο Πατρών
5
47ο Νηπ/γείο Πατρών
ΣΔΕΥ 1ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ με
Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αιγίου,
αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
4ο Νηπ/γείο Αιγίου
2
Δημ. Σχολείο Αβύθου
3
6ο Δημ. Σχολείο Αιγίου
4
7ο Δημ. Σχολείο Αιγίου
5
4ο Γυμνάσιο Αιγίου
ΣΔΕΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υπο−
στήριξης το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Πατρών, αποτελούμε−
νο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με
ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
6ο Γυμνάσιο Πατρών
2
10ο Γυμνάσιο Πατρών
3
14ο Γυμνάσιο Πατρών
4
58ο Νηπ/γείο Πατρών
5
62ο Νηπ/γείο Πατρών
ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Αχαΐας με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕ−
ΕΕΚ Αχαΐας, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές
μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α
1
2
3

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
15ο Γυμνάσιο Πατρών
16ο Γυμνάσιο Πατρών
21ο Γυμνάσιο Πατρών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓ−
ΓΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο
Μεσολογγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές
μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
2ο Δημ. Σχολείο Μεσολογγίου
2
3ο Νηπ/γείο Μεσολογγίου
3
1o Γυμνάσιο Μεσολογγίου
4
Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου
5
Γυμνάσιο Κατοχής
ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
με Κέντρο Υποστήριξης το 1Ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αγρι−
νίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α
1
2
3
4

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
3ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
4ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
5ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
με Κέντρο Υποστήριξης το 2Ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αγρι−
νίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
6ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
2
11ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
3
12ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
4
16ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
ΣΔΕΥ ΕΛΕΠΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με
Κέντρο Υποστήριξης το ΕΛΕΠΑΠ Δημ. Σχολείο Αγρινίου,
αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
1
2
3
4
5

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
20Ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
1Ο Δημ. Σχολείο Αγ.Κων/νου
2ο Δημ. Σχολείο Αγ.Κων/νου
Δημ. Σχολείο Δοκιμίου
ο
2 Δημ. Σχολείο Θεστιέων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ με
Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Βόνιτσας,
αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές
μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
1
2
3
4

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημ. Σχολείο Βόνιτσας
1ο Νηπ/γείο Βόνιτσας
Γυμνάσιο Βόνιτσας
Δημ. Σχ. Παλαίρου
ο

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Ναυπά−
κτου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες
γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης
(Τ.Ε.):
Α/Α
1
2
3
4
5

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
3ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
6ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
6ο Νηπ/γείο Ναυπάκτου
Δημ. Σχολείο Αντιρρίου

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης
το ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου, αποτελούμενο από τις κάτωθι
ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με
ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
1
2
3
4
5

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1Ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
ο
2 Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
4ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
Γυμνάσιο Αντιρρίου

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το
ΕΕΕΕΚ Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολι−
κές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
1
2
3
4

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1Ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2ο Γυμνάσιο Αγρινίου
6ο Γυμνάσιο Αγρινίου
7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με
Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο Αγρι−
νίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες
γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
1
2
3

Σχολική μονάδα ΕΑΕ
4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
16ο Νηπ/γείο Αγρινίου
6ο Νηπ/γείο Αγρινίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ με
Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Πύργου,
αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γε−
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νικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης
(Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
1ο Δημ. Σχολείο Πύργου
2
3ο Δημ. Σχολείο Πύργου
3
4ο Δημ. Σχολείο Πύργου
4
5ο Δημ. Σχολείο Πύργου
5
7ο Δημ. Σχολείο Πύργου
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ με
Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας,
αποτελούμενο από τις κάτωθι ι σχολικές μονάδες γε−
νικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
1ο Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας
2
5ο Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας
3
6ο Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας
4
3ο Γ/σιο Αμαλιάδας
ο
5
1 Δημ. Σχολείο Βαρθολομιού
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ με
Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Λεχαινών,
αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές
μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
ο
1
1 Δημ. Σχολείο Βάρδας
2
Δημ. Σχολείο Μανωλάδας
3
Δημ. Σχολείο Ν.Μανωλάδας
4
Δημ. Σχολείο Τραγανού
5
Γυμνάσιο Βάρδας
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ με
Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Κρεστένων,
αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
Δημ. Σχολείο Κρεστένων
2
Δημ. Σχολείο Ζαχάρως
3
Γυμνάσιο Κρεστένων
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡ−
ΓΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολι−
κές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
2ο Δημ. Σχολείο Πύργου
2
Γυμνάσιο Πελοπίου
ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕ−
ΕΕΚ Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και
σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα
Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):
Α/Α
Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1
2ο Γυμνάσιο Πύργου
2
Γυμνάσιο Αρχ. Ολυμπίας
Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθμ.
Φ.35.3/8589/4−11−2013 απόφαση μας με θέμα: «Σύσταση
Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής
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Ελλάδας» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3001/τ.Β΄/
26−11−2013
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Γ1/14987
(2)
Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρό−
τυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό
έτος 2014−2015.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 40, 41 και 44 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ
118, τ.Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α΄) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα
εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμι−
ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις»,
γ) του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193
τ.Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις με αριθμ. α) 122084/Δ4/25−10−2011 (Φ.Ε.Κ. 2546/Β΄/
7−11−2011) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρό−
τυπων Πειραματικών Σχολείων», β) 66365/Δ4/13−6−2012
(ΦΕΚ 1968/τ.Β΄/18−6−2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών
μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» και
γ) 180518/Δ4/26−11−2013 (ΦΕΚ 3121 τ.Β΄/9−12−2013) «Χαρα−
κτηρισμός του Ζαννείου Γυμνασίου ως Πρότυπου Πει−
ραματικού Σχολείου» υπουργικές αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 72227/Δ2/02−06−2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/
04−07−2011) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. Φ.361.22/4314/Δ1/14−01−2013 (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/
16−01−2013) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.
72227/Δ2/ 02−06−2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04−07−2011) απόφα−
σης, «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και ισχύει.
4. Τις με αριθμ. α) 16574/Δ1/15−2−2012 Ανακοινοποίηση
στο ορθό 7−3−2012 «Ορισμός μελών των Επιστημονι−
κών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματι−
κά Σχολεία» και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: Β44Η9−Χ9Ρ, β)
132112/Δ1/24−10−2012/ΑΔΑ: Β43Φ9−ΙΙΗ «Ορισμός μελών
των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρό−
τυπα Πειραματικά Σχολεία», γ) 0−7/54234/Δ2/19−4−2013/
ΑΔΑ:ΒΕΑΜ9−ΦΥΒ «Αντικατάσταση μελών των Επιστη−
μονικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχο−
λεία» και δ) Υ−38/81086/Δ2/13−6−2013/ΑΔΑ:ΒΕΖΘ9−ΛΜΠ
«Αντικατάσταση μελών των Επιστημονικών Εποπτικών
Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και ε)
4913/Δ1/15−1−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ09−613) «Αντικατάσταση και
ορισμός μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβου−
λίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» υπουργικές
αποφάσεις.

5. Την αριθμ. 1/2014 Πράξη τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά
Σχολεία για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:
Α. Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Νη−
πιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία
Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά
Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Για τα υφιστάμενα Πρό−
τυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγω−
γείου θα εγγραφούν στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο.
Ο αριθμός των μαθητών/τριών που μπορεί να εγγραφούν
στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο είναι ίσος με
τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου
Πειραματικού Νηπιαγωγείου, προσαυξημένος έως και κατά
50%. Αν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δε
συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισα−
γωγή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.
1. Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγγρα−
φή των νηπίων στο νηπιαγωγείο οφείλουν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Πειρα−
ματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό δι−
άστημα από 1 έως 31 Μαρτίου 2014. Οι καταστάσεις των
υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο
και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Επίσης οι
γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που κατατάσσονται στις
παρακάτω ειδικές κατηγορίες υποχρεούνται να υποβά−
λουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πρότυπο Πειραματικό
Νηπιαγωγείο της επιλογής τους, από 2 έως 12 Μαΐου 2014.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγρα−
φή των νηπίων, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης. Κάθε τμή−
μα Προτύπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου αποτελείται
από 25 νήπια κατά μέγιστο αριθμό.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο−
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη−
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως
των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των
υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγο−
νται με κλήρωση (γενική και ειδική) σε ίση κατά φύλο
αναλογία, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιου−
νίου 2014 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Το έργο της επιτροπής
λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού. Αρ−
χικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την
οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων θέ−
σεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η
ειδική κλήρωση,με την οποία θα επιλεγεί το 20% των
προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες
οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι ή τρίδυμοι ή υιοθετημένοι
αδελφοί μαθητών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί
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το ίδιο έτος, β) αδελφοί μαθητών που ήδη φοιτούν στο
συνδεδεμένο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο
και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή
θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο
συνδεδεμένο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.
Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι ή τρίδυμοι αδελφοί ή
υιοθετημένοι αδελφοί εκείνων των μαθητών/τριών που
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές
θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της
κατηγορίας, β. Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές
καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορί−
ας, γ. Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με
την προσωπική του παρουσία το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου
Πειραματικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου).
Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που
τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες, ένας για
τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους
αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 20 μαθητές, οι οποίοι επι−
λέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται μεταξύ
των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθηκαν για την
κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων, το ΕΠ.Ε.Σ.
επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική
έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μα−
θητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις.
Με παράλληλη ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης
τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγού−
μενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει με τη
λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2014−2015.
2. Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγ−
γραφή των μαθητών στο Δημοτικό οφείλουν να υποβά−
λουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Δ.Ε.Π.Π.Σ, στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το
χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Μαρτίου 2014.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγρα−
φή των μαθητών, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλή−
ρωσης. Κάθε τμήμα Προτύπου Πειραματικού Δημοτικού
Σχολείου αποτελείται από 25 το πολύ μαθητές. Οι κα−
ταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτη−
θούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου. Επίσης,οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/
τριών που κατατάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατη−
γορίες υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιο−
λογητικά στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο
της επιλογής τους.
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού του Πρότυπου Πειρα−
ματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν
δικαίωμα εγγραφής οι απόφοιτοι μαθητές του οικείου
Πρότυπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου (1/Θ Ολοήμε−
ρο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο μη ενταγμέ−
νο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης− Συνεργαζόμενο
Π.Π.Σ.Α.Π.Θ.). Στην Α΄ τάξη του 8/Θ Πρότυπου Πειραμα−
τικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών
έχουν δικαίωμα εγγραφής οι απόφοιτοι μαθητές του
2/Θ Πρότυπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου
Πανεπιστημίου Πατρών (Μη ενταγμένο σε Παιδαγω−
γικό Τμήμα−Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο).
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Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο−
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη−
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως
των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των
υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγο−
νται με κλήρωση (γενική και ειδική) σε ίση κατά φύλο
αναλογία, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιου−
νίου 2014 μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των εν−
διαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Το έργο της εν λόγω
επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα−
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγούν το 80% των προκηρυσσο−
μένων θέσεων και στην οποία θα συμμετέχουν όλοι
οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες. Στη συνέχεια θα
διεξαχθεί η ειδική κλήρωση,με την οποία θα επιλεγεί το
20% των προκηρυσσομένων θέσεων από μαθητές και
μαθήτριες οι οποίοι είναι α) δίδυμοι ή τρίδυμοι αδελφοί
ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών που κληρώθηκαν, οι
οποίοι έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί μαθητών
που ήδη φοιτούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο ή στο συνδεδεμένο νηπιαγωγείο και γ) παιδιά
εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο
Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο. Αρχικά κλη−
ρώνονται οι δίδυμοι ή τρίδυμοι αδελφοί ή υιοθετημένοι
αδελφοί, εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλε−
γεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν
έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύ−
πτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας β.
Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται
από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας γ.
Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με
την προσωπική του παρουσία το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυ−
που Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού). Παράλληλα
για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες, ένας για
τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους
αναγράφονται κατά σειρά μέχρι 20 μαθητές, οι οποίοι
επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που γίνεται
μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν κληρώθη−
καν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων, το ΕΠ.Ε.Σ.
επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική
έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μα−
θητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις.
Με παράλληλη ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης
τους δύο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμε−
νης παραγράφου,των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη
των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2014−2015.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων για κάθε Πρότυπο
Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο−Δημοτικό Σχολείο)
που δημιουργούνται με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους καλύπτονται με κλήρωση,εφόσον
οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό
των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη
που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρότυ−
που Πειραματικού Σχολείου το αργότερο μέχρι τέλους
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Ιουνίου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1
έως 10 Σεπτεμβρίου το αργότερο, με τη διαδικασία που
καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέ−
ρονται να εισαχθούν σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο
(Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό), μπορούν να υποβάλλουν αί−
τηση μόνο σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο για
κάθε σχολικό έτος.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν όλες τις
σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε
ενδιαφερόμενο.
Τέλος, καλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι
των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
να ενημερώσουν με ευθύνη τους, τους γονείς και τους
μαθητές και να αναρτήσουν την απόφαση αυτή στον
πίνακα των ανακοινώσεων του σχολείου.
Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά για την εγγραφή
των νηπίων στο Νηπιαγωγείο ορίζονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του Π.Δ. 200/1998
(ΦΕΚ 161/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.
4229/2014 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/10−1−2014), και τα δικαιολογητικά
για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημο−
τικού Σχολείου ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.
3 του Π.Δ. 201/1898 (ΦΕΚ 161/Α΄) και με το άρθρο 27 του
Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/10−1−2014). Σε ότι
αφορά στα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών, αυτά
αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα και μόνον
από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων και τους
Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.6/350/67503/Γ1/16−6−2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Β. Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυ−
μνάσια
Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνα−
σίου των Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων θα γίνει
με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία θα πραγματο−
ποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. Στην ίδια διαδικασία
συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα
Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους.
Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Γυμνασίων θα αποφασίσουν και
θα ανακοινώσουν τον αριθμό των εισακτέων μαθητών/
τριών μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.
Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολο−
γούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια
της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με
την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα
Μαθηματικά και τα Φυσικά. Οι μαθητές/τριες θα εξετα−
στούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας
δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγ−
χονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνω−
ση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών
και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα
εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή
γραπτού λόγου.
• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μα−
θητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων
της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις,
διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλ−
λογισμούς.

• Στα Φυσικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/
τριών να κατανοούν φυσικά φαινόμενα που συναντούν
στην καθημερινή τους ζωή και να διατυπώνουν παρατη−
ρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για το σχεδιασμό
ενός απλού πειράματος.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκε−
κριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρί−
δια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις,
οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι
μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη
ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να
προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω
δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει
από τη φοίτηση τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για
τη επιτυχή συμμετοχή τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των
γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών
σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των εξεταζο−
μένων γνωστικών πεδίων θα ανακοινωθούν ενδεικτικά
θέματα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου.
Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία (τεστ) στα Πρότυ−
πα Πειραματικά Γυμνάσια
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που εν−
διαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη
δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρό−
τυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Δ.Ε.Π.Π.Σ από 1 έως 31 Μαρτίου 2014. Οι καταστάσεις
των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο δι−
αδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς
και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτη−
ση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία
(τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πει−
ραματικό Γυμνάσιο, υποχρεούνται να παραλάβουν από
την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού
Γυμνασίου το δελτίο συμμετοχής του/της μαθητή/τριας
στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής. Κατά την επίσκεψη
τους στο σχολείο, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει
να φέρουν μαζί τους:
• την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
• βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από
Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο
• μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρω−
μη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας
Τέλος, οι γονείς και κηδεμόνες των εισακτέων μαθη−
τών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, εφόσον
επιθυμούν να γίνει εγγραφή του/της μαθητή/τριας στη
σχολική μονάδα που έχει εισαχθεί, υποχρεούνται να
προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασί−
ου εγγραφής του/της μαθητή/τριας, εντός της πρώτης
εβδομάδας του Σεπτεμβρίου του 2014.
Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθη−
τές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστη−
μονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό.
Τα θέματα ανά γνωστικό πεδίο θα αναγράφονται και
θα απαντώνται από τους μαθητές σε ειδική φόρμα, η
οποία θα αποσταλεί στα σχολεία από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η
προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δο−
κιμασίας (τεστ) θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές
που θα συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Γυ−
μνασίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών θα
γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε βαθμολογικό κέντρο
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που θα λειτουργήσει στο 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθήνας (Τ.
Φιλήμονος 36−38 και Τσόχα, 11521 Αθήνα). Ως Πρόεδρος
του βαθμολογικού κέντρου ορίζεται η Μακρή Δήμητρα,
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15. Μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των γραπτών των μαθητών/τριών, η ανα−
λυτική βαθμολογία τους θα αποσταλεί στα ΕΠ.Ε.Σ. των
σχολικών μονάδων. Η ανακοίνωση των εισακτέων και
των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά
σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας
(τεστ)
Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθη−
τών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την
επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών
της τάξης. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0
έως 120 μόρια (40 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα
τα 120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα γίνει από δύο
βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά
του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθ−
μολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 6 μόρια (ανά γνωστι−
κό πεδίο), τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου
ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογη−
τών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι
μεγαλύτερη από 6 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε
αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης
καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών
και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τε−
λικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από το μέσο όρο
των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού
του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι
πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του
τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών
των δύο πρώτων βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη
διαφορά, τότε ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός
του 3ου βαθμολογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην
τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση με−
ταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των
ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν όλες τις
σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε
ενδιαφερόμενο.
Τέλος, καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μο−
νάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν
με ευθύνη τους, τους γονείς και τους μαθητές και να
αναρτήσουν την απόφαση αυτή στον πίνακα των ανα−
κοινώσεων του σχολείου.
Γ. Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύ−
κεια
Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών σε κάθε Πρό−
τυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμα−
σία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγ−
ματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια
την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. Στην ίδια
διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα
υφιστάμενα Γυμνάσια και Λύκεια που συνδέονται μεταξύ
τους. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Λυκείων θα αποφασίσουν και
θα ανακοινώσουν τον αριθμό των εισακτέων μαθητών/
τριών μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.
Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρό−
τυπα−Πειραματικά Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοί−
τησης τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση
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Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι
μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία στο
πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
• Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων
Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην
ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποι−
κίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα,
άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά
δοκίμια κ.λπ.), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή
γραπτού λόγου.
• Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται
οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των
Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανά−
πτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών,
καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στα−
τιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκε−
κριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρί−
δια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις,
οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι
μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη
ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να
προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω
δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει
από τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επι−
τυχή συμμετοχή τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών,
των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με το χαρακτήρα
και το είδος των εξεταζομένων γνωστικών πεδίων θα
ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του πρώτου
δεκαημέρου του Απριλίου.
Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία/τεστ στα Πρότυπα
Πειραματικά Λύκεια
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που
ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους
στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Δ.Ε.Π.Π.Σ, από 1 έως 31 Μαρτίου 2014. Οι καταστάσεις
των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο δι−
αδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων χου σχολείου.
Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γο−
νείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν
αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκι−
μασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο
Πειραματικό Λύκειο, υποχρεούνται να παραλάβουν από
την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού
Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του μαθητή/τριας στη
δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής. Κατά την επίσκεψη τους
στο σχολείο οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να φέ−
ρουν μαζί τους:
• την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
• αστυνομική ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας
του/της μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο
• μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρω−
μη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας
Τέλος, οι γονείς και κηδεμόνες των εισακτέων μαθη−
τών/τριων στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια, εφόσον
επιθυμούν να γίνει εγγραφή του/της μαθητή/τριας στη
σχολική μονάδα που έχει εισαχθεί, υποχρεούνται να
προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου
εγγραφής του/της μαθητή/τριας, εντός της πρώτης
εβδομάδας του Σεπτεμβρίου του 2014.

3480

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθη−
τές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστη−
μονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό. Η
προετοιμασία, η οργάνωση, η διεξαγωγή της δοκιμασίας
(τεστ) θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συ−
σταθεί με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Λυκείων. Η αξιολό−
γηση των γραπτών των μαθητών θα γίνει με ευθύνη της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε βαθμολογικό κέντρο που θα λειτουργήσει
στο 2ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθήνας (Τ. Φιλήμονος 36−38 και
Τσόχα, 11521 Αθήνα). Ως Πρόεδρος του βαθμολογικού
κέντρου ορίζεται η Μακρή Δήμητρα, Σχολική Σύμβου−
λος ΠΕ15. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
γραπτών των μαθητών/τριών, η αναλυτική βαθμολογία
τους θα αποσταλεί στα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων.
Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/
ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη
του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας
(τεστ)
Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθη−
τών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την
επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της
τάξης. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως
120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο) με άριστα τα
120 μόρια. Η βαθμολόγηση τους θα γίνει από δύο βαθ−
μολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του
βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμο−
λογητή είναι μικρότερη ή ίση με 9 μόρια (ανά γνωστικό
πεδίο), τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου
ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογη−
τών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι
μεγαλύτερη από 9 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε
αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης
καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών
και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τε−
λικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από το μέσο όρο
των βαθμών του τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού
του ενός εκ των δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι
πλησιέστερος προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του

τρίτου βαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών
των δύο πρώτων βαθμολογητών, τότε ο τελικός βαθμός
του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επι−
τυχόντων γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων
ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων γονέων
και κηδεμόνων.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν όλες τις
σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους, καθώς και κάθε
ενδιαφερόμενο.
Τέλος, καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μο−
νάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν
με ευθύνη τους, τους γονείς και τους μαθητές και να
αναρτήσουν την απόφαση αυτή στον πίνακα των ανα−
κοινώσεων του σχολείου.
Δ. Λοιπές ρυθμίσεις
Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, οι
μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται
προφορικά από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών
οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο
σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 2
έως 12 Μαΐου 2014.
Όλοι οι μη επιτυχόντες/ επιτυχούσες μαθητές/τριες
θεωρούνται επιλαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατά−
ταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.
Οι τυχόν κενές θέσεις στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη των
Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων καλύ−
πτονται με την διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) το μήνα
Σεπτέμβριο, την ευθύνη της οποίας έχει το ΕΠ.Ε.Σ. της
σχολικής μονάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
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