
 
 
 

 

   

                                                        Μαροφςι, 12/03/2013 
 

 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά 
χολεία (Π.Π..)  για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»  

 

Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ 

(Δ.Ε.Π.Π..)  

Ανακοινώνει  

για τθν ειςαγωγι μακθτϊν ςτα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 

τα εξισ: 

Α.  Η επιλογι των μακθτϊν/τριϊν ςτα Πρότυπα Πειραματικά Νθπιαγωγεία κα γίνει με 
κλιρωςθ. Για τα υφιςτάμενα Πρότυπα Πειραματικά Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά Σχολεία, τα 
οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ, οι απόφοιτοι του Νθπιαγωγείου κα εγγραφοφν ςτο 
ςυνδεδεμζνο Δθμοτικό Σχολείο. Ο αρικμόσ των μακθτϊν/τριϊν που μπορεί να εγγραφοφν ςτο 
Πρότυπο Πειραματικό Δθμοτικό Σχολείο είναι ίςοσ με τον αρικμό των αποφοίτων του 
ςυνδεδεμζνου Πρότυπου Πειραματικοφ Νθπιαγωγείου, προςαυξθμζνοσ ζωσ και κατά 50%. Αν 
το Πρότυπο Πειραματικό Δθμοτικό Σχολείο δε ςυνδζεται με Πρότυπο Πειραματικό 
Νθπιαγωγείο, θ ειςαγωγι των μακθτϊν/τριϊν κα γίνει με κλιρωςθ. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ και κθδεμόνεσ για τθν εγγραφι των μακθτϊν/τριϊν ςτο 
Νθπιαγωγείο ι ςτο Δθμοτικό οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςτο Πρότυπο 
Πειραματικό Νθπιαγωγείο που επικυμοφν κατά το χρονικό διάςτθμα από 10 ζωσ 21 Μαΐου 
2013. Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν που ενδιαφζρονται να ειςαχκοφν ςε 
Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Νθπιαγωγείο ι Δθμοτικό), μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ 
μόνο ςε ζνα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο για κάκε ςχολικό ζτοσ. Η θμερομθνία διεξαγωγισ 
τθσ κλιρωςθσ και όλα τα ςχετικά κζματα που αφοροφν ςτθν ειςαγωγι των μακθτϊν/τριϊν 
ςτο Πρότυπο Πειραματικό Νθπιαγωγείο ι ςτθν Αϋ τάξθ των Πρότυπων Πειραματικϊν 
Δθμοτικϊν κα  ρυκμιςτοφν με ςχετικι Απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

 

Β. Η ειςαγωγι όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτθν Αϋ Γυμναςίου ςτα Πρότυπα Πειραματικά 
Γυμνάςια κα γίνει με δοκιμαςία (τεςτ) δεξιοτιτων θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε όλα τα 
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάςια τθν Πζμπτη 20 Ιουνίου 2013 ςτισ 10 π.μ. Στθν ίδια διαδικαςία 
ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ/τριεσ από τα υφιςτάμενα Δθμοτικά και Γυμνάςια που ςυνδζονται 
μεταξφ τουσ. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Γυμναςίων κα αποφαςίςουν και κα ανακοινϊςουν τον 
αρικμό των ειςακτζων μακθτϊν/τριϊν μζχρι τθν Πζμπτη 14 Μαρτίου 2013. 

Με τθν ανωτζρω διαδικαςία οι μακθτζσ/τριεσ αξιολογοφνται ςε δεξιότθτεσ που απζκτθςαν 
κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο, ςχετικζσ με τθν κατανόθςθ 
κειμζνων τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, τα Μακθματικά και τα Φυςικά. Οι μακθτζσ/τριεσ κα 
εξεταςτοφν ςτα παραπάνω πεδία, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ δίωρθσ δοκιμαςίασ. Ειδικότερα: 

 Στθν Κατανόηςη Κειμζνων Ελληνικήσ Γλώςςασ ελζγχονται οι ικανότθτεσ των 
μακθτϊν/τριϊν: ςτθν ανάγνωςθ, ςτθν κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων ποικίλων ειδϊν και 
περιεχομζνου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρκρα εφθμερίδων ι περιοδικϊν κλπ) και ςτθν 
παραγωγι γραπτοφ λόγου.  
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 Στα Μαθηματικά ελζγχονται οι ικανότθτεσ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν κατανόθςθ και 
επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ηωισ με απλζσ αρικμθτικζσ πράξεισ, 
διατυπϊνοντασ αιτιολογιςεισ και μακθματικοφσ ςυλλογιςμοφσ.  

 Στα Φυςικά ελζγχονται οι ικανότθτεσ των μακθτϊν/τριϊν να κατανοοφν φυςικά 
φαινόμενα που ςυναντοφν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και να διατυπϊνουν παρατθριςεισ, 
ςυμπεράςματα και προτάςεισ για το ςχεδιαςμό ενόσ απλοφ πειράματοσ. 

 
Θα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι δεν ορίηονται ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ εξεταςτζασ φλθσ ςτα 
ςχολικά εγχειρίδια και ςε ουδεμία περίπτωςθ δεν ελζγχονται γνϊςεισ, οι οποίεσ 
προχποκζτουν απομνθμόνευςθ. Γι’ αυτό, οι μακθτζσ/τριεσ δεν απαιτείται να μελετιςουν 
πρόςκετθ φλθ οφτε να υποςτοφν φροντιςτθριακι εξάςκθςθ για να προετοιμαςτοφν για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθ εν λόγω δοκιμαςία. Όςα ιδθ γνωρίηουν και ζχουν αφομοιϊςει από  τθ 
φοίτθςι  τουσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο αρκοφν για τθ επιτυχι ςυμμετοχι τουσ. 

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν, των γονζων και κθδεμόνων κακϊσ και των 
εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το χαρακτιρα και το είδοσ των εξεταηομζνων γνωςτικϊν πεδίων κα 
ανακοινωκοφν ενδεικτικά κζματα εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Απριλίου.  

Ρυθμίςεισ ςχετικά με τη δοκιμαςία (τεςτ) ςτα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάςια 
Οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν, που ενδιαφζρονται για τθ ςυμμετοχι των 
παιδιϊν τουσ ςτθ δοκιμαςία (τεςτ) δεξιοτιτων για τθν ειςαγωγι ςε Πρότυπο Πειραματικό 
Γυμνάςιο, οφείλουν να υποβάλουν ςτο ΠΠΓ τθσ επιλογισ τουσ αίτθςθ, από 18 ζωσ 29 Μαρτίου 
2013.  Ειδικότερα, καλοφνται να φζρουν μαηί τουσ: 

 τθν αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα ι διαβατιριο 

 βεβαίωςθ ταυτοπροςωπίασ του μακθτι/τριασ από Διμο ι ΚΕΠ ι διαβατιριο  

 μία φωτογραφία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ζγχρωμθ ι αςπρόμαυρθ) του/τθσ 
μακθτι/τριασ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτθςθ κα βεβαιϊνουν με υπεφκυνθ διλωςθ ότι είναι οι 
κθδεμόνεσ των υποψθφίων μακθτϊν και ότι δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλο 
Πρότυπο - Πειραματικό Γυμνάςιο. Επίςθσ, οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ υποχρεοφνται να 
κατακζςουν ςτθν επιτροπι ςυγκζντρωςθσ δικαιολογθτικϊν του ςχολείου, το αργότερο δφο 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ δοκιμαςίασ/τεςτ, ειδικι βεβαίωςθ του 
Διευκυντι του Γυμναςίου προελεφςεωσ του μακθτι, ςτθν οποία να πιςτοποιείται θ εγγραφι 
του ςτο Γυμνάςιο που ανικει και να παραλάβουν από τθν επιτροπι το δελτίο ςυμμετοχισ του 
ςτθ δοκιμαςία (τεςτ). 
 
Στα Π.Π. Γυμνάςια θ προετοιμαςία, θ οργάνωςθ και διεξαγωγι τθσ δοκιμαςίασ (τεςτ), θ 
επιλογι των κεμάτων ανά πεδίο (Ελλθνικι Γλϊςςα, Μακθματικά και Φυςικά) και θ 
αξιολόγθςθ των γραπτϊν των μακθτϊν/τριϊν κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ του 
Επιςτθμονικοφ Εποπτικοφ Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του ςχολείου. Για το ςκοπό αυτό κα ςυςτακεί: 
α) επιτροπι οργάνωςθσ και διεξαγωγισ των εξετάςεων και β) επιτροπι επεξεργαςίασ και 
επιλογισ  κεμάτων για τθ δοκιμαςία από εκπαιδευτικοφσ του Π.Π. Γυμναςίου. Στθν επιτροπι 
επεξεργαςίασ και επιλογισ κεμάτων είναι υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι Σχολικοφ Συμβοφλου και 
εκπαιδευτικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του οικείου 
Περιφερειακοφ Διευκυντι Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Με ευκφνθ του ΕΠ.Ε.Σ., επίςθσ, κα 
γίνει θ κατάρτιςθ του πίνακα αξιολόγθςθσ ανά πεδίο και του τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα, 
κακϊσ και θ ανακοίνωςθ των ειςακτζων και των επιλαχόντων/επιλαχουςϊν μακθτϊν/ 
μακθτριϊν. 
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Ειδικότερα ςχετικά με τη διεξαγωγή τησ δοκιμαςίασ (τεςτ) 
Το ονοματεπϊνυμο και τα λοιπά ςτοιχεία των μακθτϊν/τριϊν ςτα φφλλα εξετάςεων κα 
καλφπτονται με  τθν επίδοςθ των κεμάτων και με ευκφνθ των επιτθρθτϊν τθσ τάξθσ.  
Τα γραπτά δοκίμια βακμολογοφνται  από 0 ζωσ 120 μόρια (40 μόρια ανά γνωςτικό πεδίο) με 
άριςτα τα 120 μόρια. Η βακμολόγθςι τουσ κα γίνει από δφο βακμολογθτζσ για κάκε γνωςτικό 
πεδίο. Εάν θ διαφορά του βακμοφ μεταξφ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι είναι 
μικρότερθ ι ίςθ με 6 μόρια (ανά γνωςτικό πεδίο), τότε ωσ τελικόσ βακμόσ του γνωςτικοφ 
πεδίου ορίηεται ο μζςοσ όροσ του βακμοφ των δφο βακμολογθτϊν. Αν θ διαφορά μεταξφ των 
δφο βακμολογθτϊν είναι μεγαλφτερθ από 6 μόρια, τότε το γραπτό οδθγείται ςε 
αναβακμολόγθςθ. Στθν περίπτωςθ αναβακμολόγθςθσ καλφπτονται οι βακμοί των δφο 
πρϊτων βακμολογθτϊν και προωκείται το γραπτό ςε τρίτο βακμολογθτι. Ο τελικόσ βακμόσ 
του γραπτοφ προκφπτει από το μζςο όρο των βακμϊν του τρίτου βακμολογθτι και του 
βακμοφ του ενόσ εκ των δφο πρϊτων βακμολογθτϊν που είναι πλθςιζςτεροσ προσ αυτόν του 
τρίτου. Αν ο βακμόσ του τρίτου βακμολογθτι είναι ςτο μζςο όρο των βακμϊν των δφο 
πρϊτων βακμολογθτϊν, ανεξάρτθτα από τθ διαφορά, τότε ο βακμόσ του γραπτοφ είναι ο 
βακμόσ του 3ου βακμολογθτι. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτθν τελευταία κζςθ των 
επιτυχόντων γίνεται κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων ενϊπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των 
ενδιαφερομζνων γονζων και κθδεμόνων. 
 
 
Γ. Η ειςαγωγι όλων των μακθτϊν/τριϊν ςε κάκε Πρότυπο Πειραματικό Λφκειο γίνεται φςτερα 
από δοκιμαςία (τεςτ δεξιοτιτων και γνϊςεων) θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε όλα τα 
Πρότυπα Πειραματικά Λφκεια τθν Σρίτη 25 Ιουνίου 2013 ςτισ 10 π.μ. Στθν ίδια διαδικαςία 
ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ/τριεσ από τα υφιςτάμενα Γυμνάςια και Λφκεια που ςυνδζονται 
μεταξφ τουσ. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Π. Λυκείων κα αποφαςίςουν και κα ανακοινϊςουν τον αρικμό 
των ειςακτζων μακθτϊν/τριϊν μζχρι τθν Πζμπτη 14 Μαρτίου 2013. 

Με τθ δοκιμαςία ειςαγωγισ μακθτϊν/τριϊν ςτα Πρότυπα-Πειραματικά Λφκεια αξιολογοφνται 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Γυμνάςιο, 
ςχετικζσ με τθν Κατανόθςθ Κειμζνων τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και τα Μακθματικά. Οι 
μακθτζσ/τριεσ κα εξεταςτοφν ςτα παραπάνω πεδία, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ τρίωρθσ 
δοκιμαςίασ. Ειδικότερα: 

 Στο γνωςτικό πεδίο τθσ Κατανόηςησ Κειμζνων Ελληνικήσ Γλώςςασ εξετάηονται οι 
ικανότθτεσ ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων ποικίλων ειδϊν και 
περιεχομζνου (λογοτεχνικά κείμενα, άρκρα από εφθμερίδεσ και περιοδικά, επιςτολζσ, 
απλά δοκίμια κλπ), κακϊσ και οι ικανότθτεσ ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου.  

 Στο γνωςτικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάηονται οι ικανότθτεσ κατανόθςθσ του 
ςθμαντικοφ ρόλου των Μακθματικϊν ςτθν κακθμερινότθτα, θ ικανότθτα ανάπτυξθσ 
επιχειρθμάτων, αιτιολογιςεων και ςυλλογιςμϊν, κακϊσ και οι αρικμθτικζσ, αλγεβρικζσ, 
γεωμετρικζσ, ςτατιςτικζσ και ςτοχαςτικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. 
 

Θα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι δεν ορίηονται ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ εξεταςτζασ φλθσ ςτα 
ςχολικά εγχειρίδια και ςε ουδεμία περίπτωςθ δεν ελζγχονται γνϊςεισ, οι οποίεσ 
προχποκζτουν απομνθμόνευςθ. Γι’ αυτό, οι μακθτζσ/τριεσ δεν απαιτείται να μελετιςουν 
πρόςκετθ φλθ οφτε να υποςτοφν φροντιςτθριακι εξάςκθςθ για να προετοιμαςτοφν για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθ εν λόγω δοκιμαςία. Όςα ιδθ γνωρίηουν και ζχουν αφομοιϊςει από  τθ 
φοίτθςι τουσ ςτο Γυμνάςιο αρκοφν για τθ επιτυχι ςυμμετοχι τουσ. 

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν, των γονζων και κθδεμόνων ςχετικά με το 
χαρακτιρα και το είδοσ των εξεταηομζνων γνωςτικϊν πεδίων κα ανακοινωκοφν ενδεικτικά 
κζματα εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Απριλίου.  
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Ρυθμίςεισ ςχετικά με τη δοκιμαςία/τεςτ ςτα Πρότυπα Πειραματικά Λφκεια 
Οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν, που ενδιαφζρονται για τθν ςυμμετοχι των 
παιδιϊν τουσ ςτθ δοκιμαςία (τεςτ) δεξιοτιτων και γνϊςεων για τθν ειςαγωγι ςε Πρότυπο 
Πειραματικό Λφκειο, οφείλουν να υποβάλουν ςτο Π.Π.Λ. τθσ επιλογισ τουσ αίτθςθ, από 18 
ζωσ 29 Μαρτίου 2013.  Ειδικότερα, καλοφνται να φζρουν μαηί τουσ: 

 αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα ι διαβατιριο 

 αςτυνομικι ταυτότθτα ι βεβαίωςθ ταυτοπροςωπίασ του μακθτι/τριασ από Διμο ι 
ΚΕΠ ι διαβατιριο  

 μία φωτογραφία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ζγχρωμθ ι αςπρόμαυρθ) του/τθσ 
μακθτι/τριασ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτθςθ κα βεβαιϊνουν με υπεφκυνθ διλωςθ ότι είναι οι 
κθδεμόνεσ των υποψθφίων μακθτϊν και ότι δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλο 
Πρότυπο - Πειραματικό Λφκειο. Επίςθσ, οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ υποχρεοφνται να 
κατακζςουν ςτθν επιτροπι ςυγκζντρωςθσ δικαιολογθτικϊν του ςχολείου, το αργότερο δφο 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ δοκιμαςίασ/τεςτ, ειδικι βεβαίωςθ του 
Διευκυντι του Λυκείου προζλευςθσ του μακθτι, ςτθν οποία να πιςτοποιείται θ εγγραφι του 
ςτο Λφκειο που ανικει και να παραλάβουν από τθν επιτροπι το δελτίο ςυμμετοχισ του ςτθ 
δοκιμαςία (τεςτ). 
 
Η επιλογι των κεμάτων που κα εξεταςτοφν οι μακθτζσ/τριεσ κα γίνει με ευκφνθ τθσ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
από επιςτθμονικι επιτροπι που κα ςυςτακεί για αυτό το ςκοπό. Η προετοιμαςία, θ 
οργάνωςθ, θ διεξαγωγι τθσ δοκιμαςίασ (τεςτ) και θ αξιολόγθςθ των γραπτϊν των 
μακθτϊν/τριϊν κα πραγματοποιθκεί από επιτροπι που κα ςυςτακεί με ευκφνθ των 
Επιςτθμονικϊν Εποπτικϊν Συμβουλίων των Π.Π. Λυκείων. Με τθν ευκφνθ των ΕΠ.Ε.Σ. επίςθσ 
κα γίνει θ κατάρτιςθ του πίνακα αξιολόγθςθσ ανά γνωςτικό πεδίο (Ελλθνικι Γλϊςςα και 
Μακθματικά) και του τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα, κακϊσ και θ ανακοίνωςθ των ειςακτζων και 
των επιλαχόντων/επιλαχουςϊν  μακθτϊν/μακθτριϊν. 
 
Ειδικότερα ςχετικά με τη διεξαγωγή τησ δοκιμαςίασ (τεςτ) 
Το ονοματεπϊνυμο και τα λοιπά ςτοιχεία των μακθτϊν/τριϊν ςτα φφλλα εξετάςεων κα 
καλφπτονται με  τθν επίδοςθ των κεμάτων και με ευκφνθ των επιτθρθτϊν τθσ τάξθσ.  
Τα γραπτά δοκίμια βακμολογοφνται από 0 ζωσ 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωςτικό πεδίο) με 
άριςτα τα 120 μόρια. Η βακμολόγθςι τουσ κα γίνει από δφο βακμολογθτζσ για κάκε γνωςτικό 
πεδίο. Εάν θ διαφορά του βακμοφ μεταξφ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι είναι 
μικρότερθ ι ίςθ με 9 μόρια (ανά γνωςτικό πεδίο), τότε ωσ τελικόσ βακμόσ του γνωςτικοφ 
πεδίου ορίηεται ο μζςοσ όροσ του βακμοφ των δφο βακμολογθτϊν. Αν θ διαφορά μεταξφ των 
δφο βακμολογθτϊν είναι μεγαλφτερθ από 9 μόρια, τότε το γραπτό οδθγείται ςε 
αναβακμολόγθςθ. Στθν περίπτωςθ αναβακμολόγθςθσ καλφπτονται οι βακμοί των δφο 
πρϊτων βακμολογθτϊν και προωκείται το γραπτό ςε τρίτο βακμολογθτι. Ο τελικόσ βακμόσ 
του γραπτοφ προκφπτει από το μζςο όρο των βακμϊν του τρίτου βακμολογθτι και του 
βακμοφ του ενόσ εκ των δφο πρϊτων βακμολογθτϊν που είναι πλθςιζςτεροσ προσ αυτόν του 
τρίτου. Αν ο βακμόσ του τρίτου βακμολογθτι είναι ςτο μζςο όρο των βακμϊν των δφο 
πρϊτων βακμολογθτϊν, τότε ο τελικόσ βακμόσ του γραπτοφ είναι ο βακμόσ του 3ου 
βακμολογθτι. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτθν τελευταία κζςθ των επιτυχόντων γίνεται 
κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων ενϊπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομζνων γονζων 
και κθδεμόνων.   
 
Δ. Λοιπζσ ρυθμίςεισ 
Όπωσ προβλζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία, οι μακθτζσ/τριεσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
εξετάηονται προφορικά από επιτροπι εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. 
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Όλοι οι μθ επιτυχόντεσ/ επιτυχοφςεσ μακθτζσ/ μακιτριεσ κεωροφνται επιλαχόντεσ/ 
επιλαχοφςεσ με ςειρά κατάταξθσ που ορίηεται από τθ βακμολογικι τουσ επίδοςθ.  
Οι τυχόν κενζσ κζςεισ ςτθ Β’ και τθ Γ’ τάξθ των Προτφπων Πειραματικϊν Γυμναςίων και 
Λυκείων καλφπτονται με τθν ίδια διαδικαςία δοκιμαςίασ (τεςτ) το Μινα Σεπτζμβριο. 
 
 
 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ 
 


