
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 Ηράκλειο  

 
20 

 
/ 

 
05 

 
/ 

 
2015 

     
 

 
 

    
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γιάννη Κορνάρου 17 

Εσταυρωμένος, Ηράκλειο 
 

Ταχυδρομικός Κώδικας : 714 10 
Πληροφορίες : Δημήτριος Καλυκάκης 
Τηλέφωνο : 2810 261 985 
Fax : 2810 261 985 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : plh@sch.gr 
Διαδικτυακός Τόπος : http://plh.mysch.gr 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16  

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου α-

νακοινώνει ότι: 

 Βάσει του άρθρου 44 του ν. 3966/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 

του ν. 4327/2015, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου αποτελεί συνδεδεμένο 

Πειραματικό Σχολείο με το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου (παράγραφος 2.α), και 

υποχρεούται να δεχθεί προς εγγραφή στην Α΄ Τάξη του σχολικού έτους 2015-16 ό-

λους τους αποφοίτους του Πειραματικού Γυμνάσιου Ηρακλείου του τρέχοντος σχο-

λικού έτους 2014-15.  

 Με προηγούμενη απόφασή του, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραμα-

τικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, καθόρισε ότι είναι σε θέση να δεχθεί προς εγγραφή 

72 μαθητές στην Α΄ Τάξη του σχολικού έτους 2015-16, δηλαδή τον δυνητικά μέγιστο 

αριθμό φετινών αποφοίτων του Πειραματικού Γυμνάσιου Ηρακλείου. 

 Για τους παραπάνω λόγους, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου δεν εμφανίζε-

ται στην παρούσα χρονική στιγμή στον Πίνακα Πειραματικών Σχολείων που θα δέχο-

νται ηλεκτρονικές αιτήσεις γονέων για συμμετοχή στην κλήρωση μαθητών για κενές 

θέσεις εγγραφής στην Α΄ Τάξη του σχολικού έτους 2015-16. 

 Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων 

και Πειραματικών Σχολείων, μας αναφέρθηκε ότι τυχόν κενά που θα προκύψουν από 

τη μη εγγραφή και των 72 φετινών τελειόφοιτων του Πειραματικού Γυμνάσιου Ηρα-

κλείου, θα καλυφθούν με διαδικασία κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμ-

βριο 2015. 

 Για την παραπάνω διαβεβαίωση, έχουμε ζητήσει την έκδοση ανακοίνωσης από την 

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. 

 Τέλος για την κάλυψη κενών θέσεων Β΄ και Γ΄ Τάξης σχολικού έτους 2015-16, ισχύει 

η τελευταία παράγραφος της ανακοίνωσης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και 

Πειραματικών Σχολείων: Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των 

Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-16 θα γίνει με εξετάσεις, με την ευ-

θύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που α-

ναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων Πει-

ραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, τηλ. 210 344 3961/66. 
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