
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 73226/Δ6 
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις 

στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και 

ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά Σχο-

λεία» και ιδίως του άρθρου 18 σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 62 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

β) του π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

γ) του π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

δ) του π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

στ) της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),

ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(Α΄ 133), όπως ισχύουν,

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) όπως ισχύουν και της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

θ) α. της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολο-
γιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 118), β. της υπ’ αρ. 180661/Γ4/19-11-2019 

απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντι-
προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 981),

ι) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

ια) της υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 κοινής απόφασης της 
Υπουργού και των Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους 
Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8),

ιβ) α. της υπ’ αρ. 176314/Δ6/12-11-2019 απόφα-
ση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Αντικατάσταση της με υπ’ αρ. 87615/Δ6/31.5.2019 
(Β΄ 2190) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις αναφορικά με 
τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Προ-
τύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)» (Β΄ 4181), 
β. της υπ’ αρ. 180657/Δ6/19-11-2019 «Συγκρότηση Επι-
στημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)» απόφασης της Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 992) με διόρθωση 
σφάλματος (Υ.Ο.Δ.Δ. 1051),

2. Το υπ’ αρ. 12/12-6-2020 Απόσπασμα Πράξης της 
Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Θέμα 2ο «Εισαγωγή μαθητών/- 
τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχο-
λικό έτος 2020-2021».

3. Τo υπ’ αρ. 30/12-6-2020 Aπόσπασμα Πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/270/71381/
Β1/10-6-2020 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την εισαγωγή των μαθητών/τριών και τις σχετικές 
ρυθμίσεις στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά 
Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021, ως εξής:

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία 
Α1. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια
Α1α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προ-

τύπων Γυμνασίων
1. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των 

Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020 - 2021 
πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η 
οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια και σε όμο-
ρα σχολεία ή άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτω-
ση που οι διαθέσιμες ανά Πρότυπο Γυμνάσιο σχολικές 
αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου 
των ενδιαφερομένων υποψηφίων στην δοκιμασία. Οι 
χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνά-
σιο, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτούς 
ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οι-
κείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του, 
ή άλλως του κατά τον νόμο αρμοδίου οργάνου για την 
υποκατάστασή του, σε περίπτωση μη συγκρότησης του 
ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο ανακοίνωσης της κατα-
νομής των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

2. Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτή-
των ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε 
τμήμα της Α΄ τάξης Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου καθο-
ρίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, 
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ή της Επιστημονι-
κής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Ε.Ε.Π.Π.Σ.), σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού του αριθ-
μού των εισακτέων μαθητών/τριών, η οποία εκδίδεται 
έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτι-
κού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην ιστοσε-
λίδα της, την 12η Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση ίδρυσης 
ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. η εισήγηση 
του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον/την Δι-
ευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας 
του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. 
κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

4. Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιο-
λογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρ-
κεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές 
με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και 
τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα 
παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας 
διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Ειδικότερα:

- Στην κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγ-
χονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόη-
ση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου 
(λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιο-
δικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση 
βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

- Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθη-
τών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημά-
των κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημά-
των με απλές αριθμητικές πράξεις.

5. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας 
ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, 
οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/
τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να 
προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω 
δοκιμασία. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα 
οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφο-
μοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων 
στα Πρότυπα Γυμνάσια

6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) 
δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υπο-
βάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο 
που ορίζεται με Κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από 
την 12η έως την 20η Ιουνίου 2020. Μετά την υποβολή της 
αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν, αποδεικτικό 
υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί 
της αίτησης.

7. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μα-
θητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2020-2021 
να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο 
Γυμνάσιο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων 
επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της 
μαθητή/τριας. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει 
την δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε 
έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση μαθητή/
τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι 
απαραίτητο να προσκομιστούν ή να αποσταλούν ηλε-
κτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρότυπο 
Γυμνάσιο ενδιαφέροντός του/της, έως την 19η Ιουνίου 
2020 με φυσική παρουσία και έως την 20η Ιουνίου 2020 
ηλεκτρονικά. Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι καταστάσεις των 
υποψηφίων αναρτώνται, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. 
στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οι-
κείου Προτύπου Γυμνασίου με αναφορά στον αριθμό 
της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων.

8. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες οφείλουν να προ-
σκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειας της δο-
κιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων αστυνομική ταυτότητα 
ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία 
εκδίδεται από τον Δήμο, την Αστυνομία ή από Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Κατά την ημέρα διεξα-
γωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων οι υποψήφι-
οι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο που τους έχει 
ανακοινωθεί, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας 
(τεστ) δεξιοτήτων.

9. Η επιλογή των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι 
μαθητές/τριες γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της 
Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, από επιστημονική επιτροπή 
που συστήνεται για αυτό το σκοπό. Τα θέματα και των 
δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύο-
νται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιεί-
ται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η απο-
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στολή των θεμάτων πραγματοποιείται με ευθύνη της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, την Δευτέρα 
29 Ιουνίου, πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή 
της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται σε ειδικό απα-
ντητικό φύλλο, το οποίο αποστέλλεται στα σχολεία από 
τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση.

10. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή 
της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται με 
ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων ή, στην 
περίπτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ., με 
ευθύνη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με ευθύνη του/
της Διευθυντή/ντριας του σχολείου και αποτελείται από 
τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Γυμνασίου και 
από δύο μέλη του διασυνδεδεμένου Προτύπου Λυκείου, 
ήτοι τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Λυκείου και 
τον/την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπά-
γεται το Πρότυπο Γυμνάσιο. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων 
Γυμνασίων ή η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε κατά τα 
ανωτέρω σε αναπλήρωση του ΕΠ.Ε.Σ., ορίζουν Επιτροπή 
Εξετάσεων, με αρμοδιότητα την παροχή ενημέρωσης 
προς την Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, 
σε σχέση με τις ανάγκες σε ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους προκειμένου για την διεξαγωγή της δοκιμασίας 
(τεστ) δεξιοτήτων.

11. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, απο-
στέλλει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ανάγκες των σχολείων. 
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν και 
κοινοποιούν εγκαίρως τα σχολεία, στα οποία θα λάβει 
χώρα η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Επίσης, ορίζουν και 
ενημερώνουν τους επιτηρητές για τα καθήκοντά τους 
και αποστέλλουν λίστα με τα ονόματα των ορισθέντων 
επιτηρητών στο αντίστοιχο Πρότυπο Γυμνάσιο. Η βαθ-
μολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με 
ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση 
σε Βαθμολογικό Κέντρο που συστήνεται για αυτό το 
σκοπό. Την ανωτέρω διαδικασία επιβλέπει Ειδική Επι-
τροπή, την οποία συγκροτεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ., 
κατά περίπτωση.

12. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των 
απαντήσεων των μαθητών/τριών, τα αποτελέσματα 
αποστέλλονται στα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων. Η 
ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ου-
σών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του 
οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και αναφορά στον αριθμό αίτησης του/
της υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός 
λειτουργούντος σχολείου ως Προτύπου Γυμνασίου, τα 
αποτελέσματα αποστέλλονται στον/στην Διευθυντή/
ντρια του σχολείου και η ανακοίνωση των εισακτέων 
και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά τα ως 
άνω, καθώς και η διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση 
ισοβαθμίας πραγματοποιούνται με ευθύνη του/της Δι-
ευθυντή/ντριας του σχολείου, σε περίπτωση μη συγκρό-
τησης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. κατά το χρόνο αποστολής και 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αντίστοιχα.

13. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/
τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει 
μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο 
όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγρα-
φή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο 
Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/κτέα, εντός 
της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας 
(τεστ) δεξιοτήτων

14. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμα-
κας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα 
είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξετα-
ζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μό-
ρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση 
των επιτυχόντων/ουσών, γίνεται κλήρωση μεταξύ των 
ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών με ευθύνη του 
ΕΠ.Ε.Σ., και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή 
κηδεμόνων.

15. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστο-
ποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθη-
τών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση 
με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επί-
δοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς 
του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021.

Α1β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Β΄ και Γ τάξη των 
Προτύπων Γυμνασίων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κε-
νών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνα-
σίων για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται 
με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα 
στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του 
σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των 
οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου. Με 
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτω-
ση, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη 
διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την 
πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτη-
μα που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας 
(τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 
2020-2021. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τρι-
ών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών 
θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου αποφασί-
ζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, 
σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) 
δεξιοτήτων.

3. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιο-
τήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών 
μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε 
για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κα-
τάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του 
ΕΠ.Ε.Σ και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή 
κηδεμόνων.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστο-
ποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και 
τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:
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α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθη-
τών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση 
με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επί-
δοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς 
του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/
τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γί-
νει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, 
στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυ-
μνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη 
μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο 
εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισα-
κτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του 
σχολικού έτους.

Α2. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια
Α2α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προ-

τύπων Λυκείων
1. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι 

του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο 
συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση 
την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυ-
τήριες εξετάσεις.

2. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Πρότυπων 
Λυκείων το σχολικό έτος 2020 - 2021 για την κάλυψη 
κενών θέσεων που ανακύπτουν πραγματοποιείται με 
δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που λαμβάνει χώρα στα 
Πρότυπα Λύκεια ενδιαφέροντος των υποψηφίων και σε 
όμορα σχολεία ή άλλους πρόσφορους χώρους, σε περί-
πτωση που οι διαθέσιμες ανά Πρότυπο Λύκειο σχολικές 
αίθουσες δεν επαρκούν, για την συμμετοχή του συνόλου 
των ενδιαφερομένων υποψηφίων στην δοκιμασία. Οι 
χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Λύκειο, 
καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτούς ανα-
κοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου 
Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του, ή άλλως 
του κατά τον νόμο αρμοδίου οργάνου για την υποκατά-
στασή του, σε περίπτωση με συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. 
κατά τον κρίσιμο χρόνο ανακοίνωσης της κατανομής 
των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

3. Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτή-
των ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

4. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε 
τμήμα της Α΄ Λυκείου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, 
με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με από-
φαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε περίπτωση που 
δεν έχει συγκροτηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο 
καθορισμού του αριθμού των εισακτέων μαθητών/τρι-
ών, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου 
ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, την 12η 
Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού 
ενός Λυκείου ως Π.Σ., η εισήγηση του προηγούμενου 
εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του 
Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., 
αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υπο-
βολής της εισήγησης.

5. Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα 
Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες 

που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 
Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελ-
ληνικής 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 Ελλη-
νικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόη-
ση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου 
(λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περι-
οδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα 
κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και 
συντακτικών φαινομένων.

- Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται 
οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και 
στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά 
και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές 
γνώσεις και δεξιότητες.

Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης 
στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι 
οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τρι-
ες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να 
προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω 
δοκιμασία. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα 
οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφο-
μοιώσει από τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη δοκιμασία/τεστ στα Πρότυπα 
Λύκεια

6. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της 
δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται με ευ-
θύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Λυκείων ή, στην περί-
πτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ., με ευθύνη 
Επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον/τη Διευθυντή/
ντρια του σχολείου και αποτελείται από τον/την Διευθυ-
ντή/ντρια του Προτύπου Λυκείου και από δύο μέλη του 
διασυνδεδεμένου Προτύπου Γυμνασίου, ήτοι τον/την 
Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Γυμνασίου και τον/την 
Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το 
Πρότυπο Λύκειο.

7. Η πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) για την 
εισαγωγή στη Α΄ τάξη Προτύπων Λυκείων κατά τα λοιπά 
υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέ-
πεται στην παράγραφο Α1α της παρούσης, αναλόγως 
εφαρμοζόμενης. Σε περίπτωση μαθητή/τριας με ανα-
πηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι απαραίτητο 
να προσκομιστούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρότυπο Λύκειο ενδια-
φέροντός του/της, έως την 19η Ιουνίου 2020 με φυσική 
παρουσία και έως την 20η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά.

8. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/
τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει 
μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνε-
ται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της 
μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο 
Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης 
εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

9. Σε περίπτωση που κατά το σχολικό έτος 2020-2021 
ανακύψουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22999Τεύχος B’ 2261/12.06.2020

ανωτέρω διαδικασίας, και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας 
επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, μπορεί να διενερ-
γείται συμπληρωματική διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) 
δεξιοτήτων, την ευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα 
διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Κάθε ειδι-
κότερο ζήτημα σχετικά με την διεξαγωγή της συμπλη-
ρωματικής διαδικασίας αυτής καθορίζεται με απόφαση 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, η οποία 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Α2.β Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Β΄ και Γ΄ τάξη των 
Προτύπων Λυκείων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των 
Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021 για 
την κάλυψη των κενών θέσεων πραγματοποιείται με 
δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα 
στα Πρότυπα Λύκεια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχο-
λικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των 
οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Λυκείου. Κατά 
τα λοιπά η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων 
για την εισαγωγή στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Προτύπων Λυκείων 
υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέ-
πεται στην παράγραφο Α1β της παρούσης, αναλόγως 
εφαρμοζόμενης.

2. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/
τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει 
μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνε-
ται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της 
μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο 
Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης 
εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία
Β1.Εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη 

Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων 
και Λυκείων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη 
Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και 
Λυκείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021 πραγματοποι-
είται με κλήρωση.

2. Η ανωτέρω κλήρωση διεξάγεται ηλεκτρονικά την 
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε 
τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθο-
ρίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, 
με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε περίπτω-
ση που δεν έχει συγκροτηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσι-
μο χρόνο καθορισμού του αριθμού των εισακτέων μαθη-
τών, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου 
ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, την 12η 
Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού 
ενός σχολείου ως ΠΕΙ.Σ., η εισήγηση του προηγούμενου 
εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προ-
ϊστάμενο/η του ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του 
σχολείου ως ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. 
κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

4. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι 
του Πειραματικού Σχολείου προηγούμενης βαθμίδας 
εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πειραματικό 
Σχολείο επόμενης βαθμίδας χωρίς να διενεργηθεί νέα 
κλήρωση.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μα-
θητών/τριών, για το σχολικό έτος 2020-2021, δικαιούνται 
να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα ΠΕΙ.Σ., 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η κατάθεση 
της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την δυνατότητα 
υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Π.Σ.

6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που 
ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε ΠΕΙ.Σ. μέσω 
της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 12η έως την 20η 
Ιουνίου 2020. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι αιτού-
ντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που 
φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης. 
Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης, οι καταστάσεις των υποψηφίων 
αναρτώνται, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. στην ιστοσε-
λίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου ΠΕΙ.Σ. 
με αναφορά στον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης των 
υποψηφίων.

7. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/
τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή 
του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγ-
γεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, 
μεριμνούν για την μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας 
από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται ει-
σακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του 
σχολικού έτους.

8. Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επι-
τροπή Κλήρωσης) η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή 
την Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, σε χώρο που καθορίζει 
με απόφασή της η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περί-
πτωση, και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, 
παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ κατά πε-
ρίπτωση, εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου και 
με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Έργο 
της αρμόδιας Επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρο-
νικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
διενέργειας το οποίο υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή την 
Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, με το πέρας της διαδικασίας.

9. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με 
την κατωτέρω διαδικασία:

(α) Οι υποψήφιοι όλων των σχολικών μονάδων κατα-
χωρίζονται σε ένα και μοναδικό φύλλο εργασίας (Excel).

(β) Σε κάθε υποψήφιο/α αποδίδονται δύο τυχαίοι 
αριθμοί μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του 
ως άνω λογισμικού και συγκεκριμένα της συνάρτησης 
RANDBETWEEN με ορίσματα έναν ελάχιστο αριθμό α και 
έναν μέγιστο αριθμό β, οι οποίοι προτείνονται από τους 
παρακολουθούντες τη διαδικασία.

(γ) Κληρώνονται οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ανή-
κουν στη γενική και στις ειδικές κατηγορίες, κατά την 
αύξουσα σειρά του πρώτου τυχαίου αριθμού που τους 
αποδίδεται από τη συνάρτηση, κατά τρόπο ώστε να 
συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθη-
τών/τριών κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που 
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σε μία διαθέσιμη θέση αντιστοιχούν περισσότεροι του 
ενός/μίας υποψηφίου/ας, λόγω απόδοσης ίδιου πρώτου 
τυχαίου αριθμού, γίνεται χρήση του δεύτερου τυχαίου 
αριθμού που τους αποδόθηκε.

(δ) Το αρχείο μετά την απόδοση των αριθμών άμε-
σα και χωρίς να παρεμβάλλεται άλλη περαιτέρω ενέρ-
γεια φυλάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή την 
Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά περίπτωση, το Ι.Ε.Π. και στο/στη δικηγόρο 
ή συμβολαιογράφο.

10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρω-
σης αποστέλλεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ. κατά 
περίπτωση, σε κάθε σχολείο το μέρος του αρχείου που 
το αφορά, ήτοι το σύνολο των μαθητών/τριών που δή-
λωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο 
σχολείο.

11. Στην εν λόγω κλήρωση το 80% των προκηρυσσο-
μένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των 
υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το 
φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώ-
νεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής 
κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμοι ή τρίδυμοι 
ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών/τριών γεννημένοι/ες 
το ίδιο έτος και εφ΄ όσον ένας/μία εκ των αδελφών κλη-
ρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/
τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυ-
μνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι 
στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμί-
δας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτι-
κών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος 
ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ.. Οι κενές θέσεις της 
ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτε-
ραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της 
κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας 
β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι 
μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφί-
στανται κενές θέσεις.

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ΕΠ.Ε.Σ. 
επικυρώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης και γνωστο-
ποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και 
τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/
τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο 
με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το 
κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, 
η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021.

13. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/
τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή 
του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγ-
γεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, 
μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας 
από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται ει-
σακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του 
σχολικού έτους.

Β2. Πλήρωση κενών θέσεων στα Πειραματικά Νηπια-
γωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των 
κενών θέσεων στις τάξεις των ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 
2020-2021 οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται 
με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο εκάστοτε ΠΕΙ.Σ. τις 
πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021, 
με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του 
κάθε ΠΕΙ.Σ.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα 
που αφορά την διενέργεια της κλήρωσης ανακοινώνο-
νται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη 
του σχολικού έτους 2020-2021. Αν ο αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον 
αριθμό των κενών θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει 
την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων σε δι-
αφορετική περίπτωση διενεργεί κλήρωση. Με απόφαση 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, καθορί-
ζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή 
της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των 
ως άνω κενών θέσεων.

3. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστο-
ποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και 
τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/
τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο 
με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το 
κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, 
η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021.

4. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τρι-
ας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του 
μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμ-
μένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν 
για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο 
εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός 
της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

5. Σε περίπτωση που ανακύψουν κενές θέσεις σε ΠΕΙ.Σ. 
και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών μετά την κλήρωση που διεξήχθη με 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, πραγματο-
ποιείται ανάλογη με την ως άνω διαδικασία κλήρωσης 
για την κάλυψη των κενών θέσεων και μέχρι την 21η 
Ιανουαρίου 2021.

6. Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καλούνται να ενημερώσουν όλες τις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητάς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   
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*02022611206200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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