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       Μαρούσι,     14/05/2014 

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: Γ1/75174 
 
 

  
                
               Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37                                                                  
               Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                            
               Πληροφορίες :  Αικ.Ριζάκη                                                    
               Τηλέφωνο: 210-3443966                     

               e-mail : depps@minedu.gov.gr                              Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      
                                                           
  

           

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14987/Γ1/03-02-2014 (ΦΕΚ:269/ΤΒ/07-2-2014) Απόφασης 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ.»  
 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)  

     Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 40, 41 και  44 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 
β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση     
επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες 
Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 
γ) του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις με αριθμ. α) 122084/Δ4/25-10-2011 (Φ.Ε.Κ. 2546/Β/7-11-2011) «Χαρακτηρισμός 
σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», β) 66365/Δ4/13-6-2012 
(ΦΕΚ 1968/Τβ/18-6-2012) «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων» και γ) 180518/Δ4/26-11-2013 (ΦΕΚ 3121 τ. Β΄/9-12-
2013) «Χαρακτηρισμός του Ζαννείου Γυμνασίου ως Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου» Υπουργικές Αποφάσεις. 

3. Την με αριθμ. 72227/Δ2/02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-07-2011) Υ.Α., όπως 
τροποποιήθηκε με την  αριθμ. Φ.361.22/4314/Δ1/14-01-2013 (ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/16-
01-2013) Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθμ 72227/Δ2/ 02-06-2011 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/04-
07-2011) Απόφασης, «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και ισχύει. 

4. Τις με αριθμ. α) 16574 /Δ1/15-2-2012 Ανακοινοποίηση στο ορθό 7-3-2012 “Ορισμός 
μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία” και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον 
ΑΔΑ: Β44Η9-Χ9Ρ, β) 132112/Δ1/24-10-2012 /ΑΔΑ: Β43Φ9-ΙΙΗ  “Ορισμός μελών των 
Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία”, γ) 0-
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7/54234/Δ2/19-4-2013/ΑΔΑ:ΒΕΑΜ9-ΦΥΒ «Αντικατάσταση μελών των 
Επιστημονικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και δ) Υ-
38/81086/Δ2/13-6-2013/ΑΔΑ:ΒΕΖΘ9-ΛΜΠ «Αντικατάσταση μελών των 
Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία»  και ε) 
4913/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-613)  «Αντικατάσταση και ορισμός μελών των 
Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και στ) 
Ζ-14/43956/Δ2/24-3-2014 ΑΔΑ: ΒΙΞ69-ΔΘΙ «Ορισμός μελών του Επιστημονικού 
Εποπτικού Συμβουλίου του Ζάννειου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου» 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

5. Την   αριθμ.  5/2014 Πράξη  της Δ.Ε.Π.Π.Σ.   
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 

Τροποποιούμε και  Συμπληρώνουμε  
 

την αριθμ. 14987/Γ1/03-02-2014 (ΦΕΚ:269/ΤΒ/07-2-2014) Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως εξής: 
 

Στην παράγραφο A. και ειδικότερα τα εδάφια: «Επίσης οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων 
που κατατάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο της επιλογής τους, από 2 έως 12 
Μαΐου 2014.» και  «Τα έγγραφα τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, θα 
κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης.»  αντικαθίστανται ως  εξής: «Επίσης 
οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που κατατάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες 
υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πρότυπο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο της επιλογής τους, από 2 έως 16 Μαΐου 2014.» και «Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει 
ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των 
νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης.» 
 
Στην παράγραφο Β. Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και ειδικότερα  τα 
εδάφια: «Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου των Προτύπων 
Πειραματικών Γυμνασίων θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων η οποία θα 
πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 
10 π.μ.» και  «Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία 
(τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, υποχρεούνται να 
παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου το δελτίο 
συμμετοχής του/της μαθητή/τριας  στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής.»  αντικαθίστανται ως  
εξής: «Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου των Προτύπων Πειραματικών 
Γυμνασίων θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων ,η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα 
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.» και «Κατά το 
διάστημα από 2 έως 16 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που 
υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την 
εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την 
επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου το δελτίο συμμετοχής του/της 
μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής.» 

Στην παράγραφο Γ. Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια και ειδικότερα τα 
εδάφια : «Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται 
ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα 
Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια, την Παρασκευή  20 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.» και  «Κατά το 
διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που 
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υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την 
εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή 
εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του μαθητή/τριας  στη 
δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής.» αντικαθίστανται ως εξής: «Η εισαγωγή όλων των 
μαθητών/τριών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ 
δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά 
Λύκεια την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.» και «Κατά το διάστημα από 2 έως 16 Μαΐου 
2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή 
των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό 
Λύκειο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου 
Πειραματικού Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) 
εισαγωγής.» 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 14987/Γ1/03-02-2014 (ΦΕΚ:269/ΤΒ/07-2-2014) Απόφαση της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
 
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών 
  Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

2. Γραφείο κ. Υπουργού 
3. Γραφεία κ. Υφυπουργών 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
5. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε. 
6. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. 
7. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. 
8. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. 
9. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. 
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων 


