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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την εκ νέου αξιολόγηση των Πειραματικών Σχολείων σύμφωνα 
με το νέο νόμο 3966/2011, δόθηκαν στη δημοσιότητα ανακριβή στοιχεία που αφορούν τη 
λειτουργία και τις ενέργειες που έχουν κάνει τα Πειραματικά Σχολεία του Ηρακλείου για τη 
σύνδεσή τους με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι Διευθυντές των 
Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου για την αποκατάσταση της αλήθειας θα ήθελαν να σας 
ενημερώσουν  τα εξής : 
1. Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ 204/6-9-1980 και το 

Πειραματικό Λύκειο με βάση το ΦΕΚ 780/Β΄/10-10-1989 και από τότε βρίσκονται σε 
συνεχή λειτουργία.  

2. Από την έναρξη λειτουργίας τους τα εν λόγω Πειραματικά Σχολεία Ηρακλείου 
στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα (ενδεικτικά: 55% κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος).   

3. Και τα δύο Σχολεία είναι σύμφωνα με το νόμο 1566/1985 συνδεδεμένα όλα αυτά τα χρόνια 
με το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κρήτης (ΠΕΚ) με το οποίο συνεργάζονται 
διαρκώς. Η συνεργασία αφορά εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων καθηγητών, 
δειγματικές διδασκαλίες, σεμινάρια και κοινές εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις.  

4. Τα Πειραματικά Σχολεία Ηρακλείου συνεργάζονται  περισσότερο από δέκα έτη με το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα με τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
(Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), με τη Φιλοσοφική Σχολή (Τμήματα 
Φιλολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών). Η συνεργασία αυτή αφορά 
πρακτική άσκηση των φοιτητών των παραπάνω Τμημάτων, δειγματικές διδασκαλίες και 
διοργάνωση κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις η συνεργασία επεκτείνεται και στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής). 

5. Τα Πειραματικά Σχολεία Ηρακλείου έχουν σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους έντονη 
μορφωτική, πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα (καινοτόμες διδασκαλίες 
δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων, έκδοση εφημερίδας, μυθιστοριογραφία, θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις, συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) για την 
παρουσίαση συγγραφέων κ.ά.). Επίσης, τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργεί σε επίπεδο 
νομού Θερινό Σχολείο με συμμετοχή   καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
καθηγητών των Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου.   

6. Με βάση το νέο νόμο 3966/2011 προβλέπεται η κατάθεση φακέλου για την αξιολόγηση των 
Σχολείων και τον χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα-Πειραματικά. Ένα από τα κριτήρια 
αξιολόγησης, όχι το κύριο, είναι και η σύνδεσή τους με ΑΕΙ. Σημειωτέον ότι με βάση τον 
παραπάνω νόμο είναι δυνατή η σύνδεση και περισσοτέρων Σχολείων στο ίδιο ΑΕΙ (για 
παράδειγμα, με  το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι συνδεδεμένα τρία Πειραματικά 
Σχολεία). Έχοντας ήδη πολυετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως 
προαναφέρθηκε, ζητήσαμε την επίσημη κατά νόμον επικύρωση της συνεργασίας αυτής.   
Προς τούτο, τα Πειραματικά  Σχολεία Ηρακλείου υπέβαλαν αίτημα με αριθμό πρωτ. 194/09-
05-2011 προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα τη σύνδεσή 
τους. Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην τακτική συνεδρία 712/16-05-2011 αποδέχτηκε το 
αίτημα των Πειραματικών Σχολείων και όρισε τριμελή επιτροπή από Καθηγητές – μέλη 
Δ.Ε.Π του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία και κατέθεσε θετική εισήγηση προς την 
Σύγκλητο. Τα Πειραματικά Σχολεία Ηρακλείου αναμένουν την  επίσημη απάντηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.   
 

Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους της σε εγρήγορση· η εφαρμογή του νέου νόμου να μην στερήσει από την Κρήτη 
τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές των Πειραματικών Σχολείων, διακόπτοντας το υψηλό 
εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν. 

 
Ηράκλειο 10 Ιουνίου 2011 


