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     Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικέσ ρυθμίςεισ ςτα Πειραματικά Λφκεια για το 

ςχολικό έτοσ 2015−2016. 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ για ειςαγωγι δικαιοφται να ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ 

επιλογισ μίασ και μόνο ςχολικισ μονάδασ, είτε μίασ Πρότυπθσ, είτε μίασ 

Πειραματικισ.  

Για τα υφιςτάμενα Πειραματικά Γυμνάςια και Λφκεια, τα οποία ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ, οι απόφοιτοι του Γυμναςίου ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτθ Αϋ τάξθ 

του ςυνδεδεμζνου Λυκείου. τθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των αιτοφντων 

αποφοίτων υπερβαίνει τον αρικμό των διακζςιμων κζςεων, τότε ο τελευταίοσ 

αυξάνεται αναλόγωσ. 

Κλιρωςθ κα διενεργθκεί για τθ ςυμπλιρωςθ τυχόν κενϊν κζςεων και μόνο. Αν 

το Πειραματικό Λφκειο δε ςυνδζεται με Πειραματικό Γυμνάςιο, θ ειςαγωγι των 

μακθτϊν/τριϊν κα γίνει αποκλειςτικά με κλιρωςθ. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ και κθδεμόνεσ για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν/τριϊν 

ςτο Λφκειο οφείλουν να υποβάλουν θλεκτρονικά αίτθςθ ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα τθσ Δ.Ε.Π.Π.., ςτθν οποία κα δθλϊνουν το Πειραματικό Λφκειο που 

επικυμοφν, κατά το χρονικό διάςτθμα από 22 Μαΐου έωσ και 9 Ιουνίου 2015. Οι 

καταςτάςεισ των υποψθφίων μακθτϊν/τριϊν κα αναρτθκοφν ςτο διαδίκτυο και 

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των αιτιςεων.  

Σα ζγγραφα, τα οποία ορίηει ο νόμοσ για τθν εγγραφι των μακθτϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που τυχόν δικαιολογοφν τθν ζνταξθ των μακθτϊν 

ςτθν ειδικι κλιρωςθ του 20%, κα κατατεκοφν από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των 

μακθτϊν που κα κλθρωκοφν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ κλιρωςθσ 

και ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ.  



Μετά τθ λιξθ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, αν ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των υποψθφίων μακθτϊν και μακθτριϊν είναι ίςοσ ι 

μικρότεροσ από τον αρικμό των προβλεπόμενων κζςεων, το οικείο ΕΠ.Ε.. 

αποφαςίηει τθν ειςαγωγι όλων ανεξαιρζτωσ των υποψθφίων. Αν αντίκετα ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των υποψθφίων μακθτϊν και μακθτριϊν είναι μεγαλφτεροσ από 

τον αρικμό των προβλεπόμενων κζςεων, επιλζγονται με κλιρωςθ (γενικι και 

ειδικι), ςε ίςο αρικμό από κάκε φφλο, όςοι μακθτζσ ι όςεσ μακιτριεσ απαιτοφνται 

για τθν πλιρωςθ οπωςδιποτε όλων των κζςεων. 

Η ανωτζρω κλιρωςθ κα διεξαχκεί τθ Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 μζςα ςτο οικείο 

διδακτιριο και ενϊπιον των ενδιαφερομζνων γονζων, από τριμελι επιτροπι 

γονζων, που ορίηεται από τουσ ίδιουσ. Η επιτροπι επιδεικνφει ςτουσ 

παρευριςκόμενουσ κάκε κλιρο πριν τον διπλϊςει και τον τοποκετιςει ςτθν 

κλθρωτίδα. Σουσ κλιρουσ τραβοφν οι παρευριςκόμενοι γονείσ με τθ ςειρά. Σο ζργο 

τθσ επιτροπισ λιγει με τθ ςφνταξθ ειδικοφ ςχετικοφ πρακτικοφ. Αρχικά κα διεξαχκεί 

θ γενικι κλιρωςθ, ςφμφωνα με τθν οποία κα επιλεγεί το 80% των 

προκθρυςςομζνων κζςεων, ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν όλοι οι υποψιφιοι 

μακθτζσ και μακιτριεσ.  

τθ ςυνζχεια κα διεξαχκεί θ ειδικι κλιρωςθ, με τθν οποία κα επιλεγεί το 20% 

των προκθρυςςομζνων κζςεων για μακθτζσ και μακιτριεσ οι οποίοι είναι: α) 

δίδυμοι/εσ ι τρίδυμοι/εσ ι υιοκετθμζνοι/εσ αδελφοί/εσ μακθτϊν ι μακθτριϊν που 

κλθρϊκθκαν και ζχουν γεννθκεί το ίδιο ζτοσ, β) αδελφοί/εσ μακθτϊν/τριϊν που 

ιδθ φοιτοφν ςτο Πειραματικό Λφκειο  ι ςτο ςυνδεδεμζνο  Πειραματικό Γυμνάςιο, 

Δθμοτικό ι Νθπιαγωγείο (εάν υφίςτανται) και δεν φοιτοφν ςτθν τάξθ αποφοίτθςθσ 

τθσ καταλθκτικισ ςχολικισ μονάδασ και γ) παιδιά εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν με 

πενταετι κθτεία ςτο  Πειραματικό Λφκειο ι ςτο ςυνδεδεμζνο Γυμνάςιο ι ςτο 

ςυνδεδεμζνο Δθμοτικό ι ςτο ςυνδεδεμζνο Νθπιαγωγείο (εάν υφίςτανται) και δεν 

αποχωροφν από το ςχολείο ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, κατά τθν οποία 

διεξάγεται θ κλιρωςθ. Αρχικά κλθρϊνονται οι δίδυμοι/εσ ι τρίδυμοι/εσ αδελφοί/εσ 

ι υιοκετθμζνοι/εσ αδελφοί/εσ εκείνων των μακθτϊν/τριϊν που ζχουν επιλεγεί ςτθν 

γενικι κλιρωςθ. Οι τυχόν κενζσ κζςεισ που δεν ζχουν καλυφκεί με τθν 

προθγοφμενθ κατθγορία καλφπτονται από μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ κατθγορίασ 

(β). Αν υπάρχουν ακόμθ κενζσ κζςεισ, αυτζσ καλφπτονται από μακθτζσ και 



μακιτριεσ τθσ κατθγορίασ (γ). τθ περίπτωςθ αυτι προτεραιότθτα ζχουν τα παιδιά 

εκπαιδευτικϊν του Λυκείου και ακολουκοφν τα παιδιά των εκπαιδευτικϊν του 

ςυνδεδεμζνου Νθπιαγωγείου, του ςυνδεδεμζνου Δθμοτικοφ και του ςυνδεδεμζνου 

Γυμναςίου. Σθν τυπικι εγκυρότθτα τθσ κλιρωςθσ εγγυάται με τθν παρουςία του το 

ΕΠ.Ε.. του  Πειραματικοφ χολείου (Λυκείου). 

Παράλλθλα, για τθν πλιρωςθ των κενϊν κζςεων, που τυχόν κα παραμείνουν 

μετά τθν ειδικι κλιρωςθ επιλογισ του 20% ι κα δθμιουργθκοφν κατά τθ διάρκεια 

του διδακτικοφ ζτουσ, καταρτίηονται τθν ίδια θμζρα δφο πίνακεσ, ζνασ για τουσ 

μακθτζσ και ζνασ για τισ μακιτριεσ, ςτουσ οποίουσ αναγράφονται κατά ςειρά μζχρι 

30 μακθτζσ ι μακιτριεσ, ςε κάκε πίνακα αντίςτοιχα, οι οποίοι επιλζγονται ωσ 

επιλαχόντεσ με κλιρωςθ που γίνεται μεταξφ των μακθτϊν και μακθτριϊν που δεν 

κλθρϊκθκαν για τθν κάλυψθ των προβλεπόμενων κενϊν κζςεων. Για τθν 

περίπτωςθ των επιλαχόντων δεν υφίςταται κλιρωςθ ειδικϊν κατθγοριϊν.  

Αμζςωσ μετά τθ διεξαγωγι των κλθρϊςεων και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ 

πρακτικοφ από τθν επιτροπι των γονζων και κθδεμόνων, το ΕΠ.Ε.. επικυρϊνει το 

αποτζλεςμα και γνωςτοποιεί με ςχετικι ζγγραφθ ανακοίνωςθ τα ονόματα των 

μακθτϊν και μακθτριϊν που καταλαμβάνουν τισ κακοριςμζνεσ κζςεισ. Με 

παράλλθλθ ανακοίνωςι του γνωςτοποιεί επίςθσ τουσ δυο πίνακεσ με τουσ 

επιλαχόντεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, των οποίων θ ιςχφσ παφει με τθ λιξθ 

των μακθμάτων του διδακτικοφ ζτουσ 2015−2016. Οι παραπάνω ανακοινϊςεισ 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του χολείου. 

   Η πλιρωςθ τυχόν κενϊν κζςεων ςτισ Βϋ και Γϋ τάξεισ των Πειραματικϊν Λυκείων 

για το ςχολικό ζτοσ 2015-16 κα  γίνει με εξετάςεισ, με τθν ευκφνθ των οργάνων 

διοίκθςθσ του ςχολείου και φςτερα από ςχετικι προκιρυξθ που αναρτάται ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων και τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.  

  ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε.Π.Π.. 
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