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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πει−
ραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχο−
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1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47381/Δ6
(1)
Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειρα−
ματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό
έτος 2016−2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του N. 3966/2011
(ΦΕΚ 118/Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις», ιδίως των άρθρων 36, 40, 41, 44 και 52 όπως
τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις
διατάξεις α) της παρ. 4 του άρθρου 329 του N. 4072/2012
(ΦΕΚ 86/Α΄) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος−
Νέα εταιρική μορφή−Σήματα−Μεσίτες Ακινήτων−Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες δια−
τάξεις» β)του άρθρου 36 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» γ) του άρθρου 60 του N. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/Α΄) και δ) των άρθρων 10, 11, 12 και 15 του
N. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/
22−09−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» και του Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/τ. Α΄/23−09−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ27/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» (Φ.Ε.Κ. 2168/9−10−2015,
τ. Β΄) και την υπ’ αριθμ. 165597/19−10−2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Θεοδόσιο Πελεγρίνη» (Φ.Ε.Κ. 2293/22−10−2015, τ. Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 175189/ΓΔ4/29−10−2014 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση της Διοι−
κούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις υπ’ αριθμ. 47102/Δ6/20−03−2015 «Αντι−
κατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέ−
ως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών
Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), 77400/Δ6/15−05−2015
«Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προ−
τύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
181572/Δ6/11−11−2015 «Αποδοχή παραίτησης του Προέ−
δρου της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειρα−
ματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 887/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και 204176/
Δ6/14−12−2015 «Αντικατάσταση του Πρόεδρου και μέλους
της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών
Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργικές αποφάσεις.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/2016 Πράξη της Δ.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 Πειραματικά και στα Πρό−
τυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017, ως εξής:
Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να
συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο
σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας
Πρότυπης.

9840

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος
2016−2017.
Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νη−
πιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισα−
γωγή των νηπίων στο νηπιαγωγείο οφείλουν να υποβά−
λουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό
Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα
από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις
των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο δι−
αδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των νηπίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυ−
χόν δικαιολογούν την ένταξη των νηπίων στην ειδική
κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο
πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
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 ίσο αριθμό από
κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου
2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των εν−
διαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει
και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το
έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετι−
κού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση,
σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκη−
ρυσσόμενων θέσεων, 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 προκηρυσσόμενων θέσε−
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το
ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοι−
τούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο,
Γυμνάσιο ή Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν
στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής
μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με
πενταετή θητεία στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο
συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο
ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν
αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχι−
κά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/
ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθη−
τών/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 κατηγορίας (γ). Στη περίπτωση αυτή προτεραιότητα
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου και
ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδε−
δεμένου Δημοτικού, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και
του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της
κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. του
Πειραματικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου) ή του σχολείου
στο οποίο υπάγεται το Νηπιαγωγείο.
Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που
τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επι−
λογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο
πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή−
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι
30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα,
οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που
γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν
κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κε−
νών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν
υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα−
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων
του διδακτικού έτους 2016−2017. Οι παραπάνω ανακοι−
νώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σχολείου.
Β. Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κε−
νών θέσεων(συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα
Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος
2016−2017.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δη−
μοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι
απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια
στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου,
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση−δήλωση από τους
γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων απο−
φοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων,
τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο,
η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά
με κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για
την εισαγωγή των μαθητών στις υπό πλήρωση θέσεις
στην Α' τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς και κη−
δεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Νηπια−
γωγείου, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία
θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου
έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων
μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυ−
χόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική
κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο
πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
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 υπο−
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται
με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 7 Ιου−
νίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει
και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το
έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετι−
κού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση,
σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκη−
ρυσσόμενων θέσεων, 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 προκηρυσσόμενων θέσε−
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο
έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο
Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο,
Γυμνάσιο ή Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν
στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής
μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν
με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Δημοτικό ή στο
συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο
ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν
αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχι−
κά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/
ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθη−
τών/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 κατηγορίας (γ).Στη περίπτωση αυτή προτεραιότη−
τα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δημοτικού και
ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδε−
δεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Γυμνασίου
και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα
της κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ.
του Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού).
Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που
τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επι−
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λογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο
πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή−
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι
30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα,
οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που
γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν
κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κε−
νών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν
υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα−
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων
του διδακτικού έτους 2016−2017. Οι παραπάνω ανακοι−
νώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για
κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με
κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι
από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από
σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πί−
νακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Πειραμα−
τικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών
θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο
διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και
με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής
μονάδας.
Τυχόν κενούμενες θέσεις μετά την ημερομηνία αυτή
καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχόντων ή από νέα
προκήρυξη και κλήρωση.
Γ. Εισαγωγή μαθητών(μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κε−
νών θέσεων(συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα
Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016−2017.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και
Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοι−
τοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια
στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση−δήλωση από τους γονείς
και κηδεμόνες αυτών μέχρι την 13η Μαΐου 2016. Στην
περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων
υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο
τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο
δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η ει−
σαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με
κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών στο Πειραματικό Γυμνάσιο, ήτοι
και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συν−
δεδεμένου Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου
έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων
μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον
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πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά την λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυ−
χόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική
κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο
πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
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 υπο−
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται
με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22
Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον
των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή
γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επι−
δεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον
διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους
κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σει−
ρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού
σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλή−
ρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των
προκηρυσσόμενων θέσεων, 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 προκηρυσσόμενων θέσε−
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο
έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο
Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό
Λύκειο, Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και
δεν φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής
σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπη−
ρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή
στο συνδεδεμένο Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό
ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και
δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχι−
κά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/
ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθη−
τών/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 κατηγορίας (γ).Στη περίπτωση αυτή προτεραιότη−
τα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και
ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδε−
δεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού
και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα
της κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ.
του Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου).
Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που
τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επι−

λογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο
πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή−
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι
30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα,
οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που
γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν
κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κε−
νών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν
υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα−
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων
του διδακτικού έτους 2016−2017. Οι παραπάνω ανακοι−
νώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σχολείου.
Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β' τάξη των Πει−
ραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016−17, θα
γίνει με κλήρωση, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης
του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελί−
δα του σχολείου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα
από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016, με τη διαδικασία που
καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.
Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των
Πειραματικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016−17,
θα γίνει με εξετάσεις (άρθρο 52 και 3 N. 3966/2011−Φ.Ε.Κ.
118 Α΄, ως ισχύει), οι οποίες διενεργούνται με την ευ−
θύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα
από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον
πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολεί−
ου, κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου με τη
διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παρα−
γράφους.
Δ. Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση
κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2016−2017.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια,
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του
Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του
συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτη−
ση−δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι
την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των
αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέ−
σιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Λύκειο δε
συνδέεται με Πειραματικό Γυμνάσιο, η εισαγωγή των
μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών στο Πειραματικό Λύκειο, ήτοι και
οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδε−
δεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονι−
κά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Λύκειο που
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου
έως και 13 Μαΐου 2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων
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μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυ−
χόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών στην ειδική
κλήρωση του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο
πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
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 υπο−
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται
με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22
Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον
των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή
γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επι−
δεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον
διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους
κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σει−
ρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού
σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλή−
ρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των
προκηρυσσόμενων θέσεων, 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 προκηρυσσόμενων θέσεων
για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/ες ή
τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μα−
θητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος,
β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Πειρα−
ματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο,
Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν φοιτούν
στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μο−
νάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πε−
νταετή θητεία στο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο
Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο
Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το
σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία
διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/
ες εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην
γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν κα−
λυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από
μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Αν υπάρχουν
ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές και
μαθήτριες της κατηγορίας (γ).Στη περίπτωση αυτή προ−
τεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Λυκείου
και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδε−
δεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και
του συνδεδεμένου Γυμνασίου. Την τυπική εγκυρότητα της
κλήρωσης εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. του
Πειραματικού Σχολείου (Λυκείου).
Παράλληλα, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που
τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση επι−
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λογής του 20% ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο
πίνακες, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή−
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι
30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα,
οι οποίοι επιλέγονται ως επιλαχόντες με κλήρωση που
γίνεται μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που δεν
κληρώθηκαν για την κάλυψη των προβλεπόμενων κε−
νών θέσεων. Για την περίπτωση των επιλαχόντων δεν
υφίσταται κλήρωση ειδικών κατηγοριών.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα−
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων
του διδακτικού έτους 2016−2017. Οι παραπάνω ανακοι−
νώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σχολείου.
Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β΄ τάξη των
Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016−17 θα
γίνει με κλήρωση με την ευθύνη των οργάνων διοίκη−
σης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη
που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσε−
ων και την ιστοσελίδα του σχολείου (άρθρο 44 και 5
Ν. 3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει), κατά το διάστημα
από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.
Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των
Πειραματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016−17 θα
γίνει με εξετάσεις, με την ευθύνη των οργάνων διοίκη−
σης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη
που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων
και στην ιστοσελίδα του σχολείου (άρθρο 52 και 3
Ν. 3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει) κατά το διάστημα
από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου.
Ε. Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρό−
τυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016−2017.
Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη
των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμα−
σία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα
Γυμνάσια την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.
Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολο−
γούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά
τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο,
σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία,
στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες
των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση
γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου
(λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περι−
οδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των
μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλη−
μάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση
αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που εν−
διαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη
γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνά−

9844

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σιο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ από 11 Απριλίου
έως και 13 Μαΐου 2016. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο
σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αί−
τηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον, τυπώνουν το
δελτίο εξεταζόμενου από το σύστημα. Οι μαθητές και
οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με το δελτίο
εξεταζόμενου που έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και
ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα
ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτό−
τητα ή διαβατήριο.
Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα
αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσε−
ων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως
επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά
τις 25 Μαΐου 2016, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει
να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων,
όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην
περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο
για να ζητήσουν τη διόρθωση του.
Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζο−
νται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία 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 9 Μαΐου έως και
13 Μαΐου 2016.
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 τον σκοπό.
Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα
Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2016
το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν,
ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των
ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και πα−
ραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε
αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 11η
Μαΐου 2016 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ. Η προετοιμα−
σία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ)
θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν
με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Η αξιο−
λόγηση των γραπτών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί
από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της ΔΕΠΠΣ.
Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/
ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη
του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Οι ανακοινώσεις θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:
Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθη−
τών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με
την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρη−
τών της αίθουσας. 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 βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η
διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύ−
τερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 9 μόρια,
τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται
ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν
η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι με−
γαλύτερη 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. 0 τε−
λικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον 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.
Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλα−
χόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται
από τη βαθμολογική τους επίδοση.
Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις
των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016−
17 θα γίνει με εξετάσεις, με την ευθύνη των οργάνων
διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προ−
κήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοι−
νώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου (άρθρο 44 και
6 N. 3966/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 και 3 N.
3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύουν), κατά το διάστημα
από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, ή όταν προκύπτουν τα κενά.
ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016−2017.
Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυ−
μνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του
συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτη−
ση−δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών μέχρι
την 13η Μαΐου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός των
αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέ−
σιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια δια−
δικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/
τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη (Α΄ Λυκείου) το
σχολικό έτος 2016−2017, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα
και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την
ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου (άρθρο
44 και 6 N. 3966/2011 Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύει).
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών στο Πρότυπο Λύκειο, ήτοι και οι
γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου
Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία
θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά
το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου
2016. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών
θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοι−
νώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Οι εξετάσεις για την πλήρωση
κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων θα
διενεργηθούν στις 23 Ιουνίου 2016.
Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β΄ τάξη των
Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2016−17 θα γί−
νει με κλήρωση (άρθρο 44 και 6 N. 3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118
Α΄, ως ισχύει), με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης
του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που
αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και
την ιστοσελίδα του σχολείου, κατά το διάστημα από 1
έως 9 Σεπτεμβρίου.
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Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Γ΄ τάξη των
Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2016−17 θα γί−
νει με εξετάσεις (άρθρο 52 και 3 N. 3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118
Α΄, ως ισχύει), με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης
του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που
αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και
την ιστοσελίδα του σχολείου κατά το διάστημα από 1
έως 9 Σεπτεμβρίου.
Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προ−
βλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με απο−
φάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πει−
ραματικών Σχολείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 46573/Γ1
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Γε−
νικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του N. 4354/2016 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων».
β) του N. 2362/95 (ΦΕΚ−247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστι−
κού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Π.δ. 114/14 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 181 Α).
δ) του άρθρου 90 Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
ε) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114.Α΄).
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 116 Α΄).
ζ) του αρ. 8 της υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13−3−2013 (ΦΕΚ
662Β, ΑΔΑ ΒΕΑΗΗ−ΒΑΜ) κοινής υπουργικής απόφασης
με θέμα: «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων

9845

που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
της παρ. 1 του αρ. 4 και της παρ. 1 α του αρ. 31 του
Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226), όπως ισχύει».
2. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με υπ’ αριθμ. 2/41786/0022/
20−5−2014 «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης
της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με
την υπερωριακή εργασία)».
3. Τις υπ’ αριθμ. 36826/Β3/02−03−2016 (ΑΔΑ 7Φ2Ρ4653ΠΣ−
ΩΧΒ), 36815/Β3/02−03−2016 (ΑΔΑ Ω90Η4653ΠΣ−4ΛΥ) και
36822/β3/02−03−2016 (ΑΔΑ 6ΥΞ44653ΠΣ−79Η) αποφάσεις
ανάληψης δέσμευσης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οι−
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ1/Α/89/39960/Β1/31−12−2016 εισήγη−
ση του άρθρου 24 του N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών
αναγκών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται
κυρίως από:
− τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξι−
οδοτήσεων,
− την κατάργηση ή την συγχώνευση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
εποπτευόμενων φορέων με την αντίστοιχη μεταφορά
των αρμοδιοτήτων τους,
− την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως ζητημάτων που
προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού
του Υπουργείου μας,
− την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου
της εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής
και της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται
στο Υπουργείο στους τομείς που αφορούν τις αρμο−
διότητες μας,
− τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου
λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγρά−
φων
− την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποί−
ησης του Κεφαλαίου Β του N. 4354/2016 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α), όπως και του N. 4369/2016
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Δι−
οίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια −αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»
− την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του
Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να κα−
λυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες
των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων από τη δημοσίευση της
παρούσης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών έως 120
ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο ως ακολούθως:
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α) για 855 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρε−
τούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΟ.
Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν
διατεθεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών, Υφυπουργού και Γενικών Γραμματέων και δεν κα−
λύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω Γραφεία.
β) για 100 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και
γ) για 105 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 358.000,00 και συγκεκριμένα:

α) τις 290.000,00 € (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ)
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
του Φορέα 19−110− (Κεντρική Υπηρεσία − Γενική Γραμμα−
τεία Παιδείας και Θρησκευμάτων), ΚΑΕ 0511 «Αποζημίω−
ση για υπερωριακή εργασία» οικ. έτους 2016.
β) τις 35.000,00 € (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Φορέα 19−710 (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο−
γίας) ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
οικ. έτους 2016, και
γ) τις 33.000,00 € (τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ) σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
φορέα 19−640− (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς) ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία» οικ. έτους 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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