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ΚΟΙΝ. : χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Α. & Δθμ. Εκπ/ςθσ                    

(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε) 
 

  

 

ΘΕΜΑ : «Διαδικαςία ειςαγωγήσ μαθητών για φοίτηςη ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Νηπιαγωγεία και      
        Δημοτικά)» 

Για τθν ειςαγωγι μακθτϊν ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Νθπιαγωγεία-Δθμοτικά) τθσ χϊρασ για το 
ςχολικό ζτοσ 2012-2013, λαμβάνοντασ υπόψθ το αϋ εδάφιο τθσ παρ. 10 του άρκρου 51 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 
118Α/2011) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 329, παρ. 4, εδ. ιςτιςτ του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/2012) και τισ με 
αρ. πρωτ. 122084/Δ4/25-10-2011 (ΦΕΚ 2546Β/ 2011), 41643/Δ4/ 11-04-20121, 50210/Δ1/04-05-2012 Αποφάςεισ, 
ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

Α. Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία   

Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ και κθδεμόνεσ για τθν εγγραφι των νθπίων ςτο Νθπιαγωγείο οφείλουν να 
υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςτο Πρότυπο Πειραματικό Νθπιαγωγείο που επικυμοφν κατά το χρονικό διάςτθμα 
από 21 ζωσ 31 Μαΐου 2012. 
Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ, που υποβάλλουν αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ, κα βεβαιϊνουν με υπεφκυνθ 
διλωςθ ότι είναι οι κθδεμόνεσ των υποψιφιων νθπίων και δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ ςε άλλο Πρότυπο 
Πειραματικό Νθπιαγωγείο. 
Η κλιρωςθ για τθν ειςαγωγι των νθπίων ςτο Πρότυπο Πειραματικό Νθπιαγωγείο κα διεξαχκεί τθν Σρίτη 5 
Ιουνίου 2012.  

Για τισ τυχόν κενζσ κζςεισ που δθμιουργοφνται ι απομζνουν διενεργείται κλιρωςθ ςφμφωνα με όςα 
αναφζρονται ςτθν παρ. 7 τθσ ΤΑ με αρικ. Φ.27/148/Γ1/160/7-2-1995 (ΦΕΚ 96Β/1995). 
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Β. Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά   

Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ και κθδεμόνεσ για τθν εγγραφι των μακθτϊν ςτο Δθμοτικό οφείλουν να υποβάλλουν 
ςχετικι αίτθςθ ςτο Πρότυπο Πειραματικό Δθμοτικό που επικυμοφν κατά το χρονικό διάςτθμα από 21 ζωσ 31 
Μαΐου 2012. 

Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ, που υποβάλλουν αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ, κα βεβαιϊνουν με υπεφκυνθ 
διλωςθ ότι είναι οι κθδεμόνεσ των υποψιφιων μακθτϊν και δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ ςε άλλο Πρότυπο 
Πειραματικό Δθμοτικό. 

Η κλιρωςθ για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ των Πρότυπων Πειραματικϊν Δθμοτικϊν κα διεξαχκεί 
τθν Σρίτη 5  Ιουνίου 2012.  

τθν Αϋ τάξθ του Δθμοτικοφ του Πρότυπου Πειραματικοφ χολείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ζχουν 
δικαίωμα εγγραφισ οι απόφοιτοι μακθτζσ του οικείου Πρότυπου Πειραματικοφ Νθπιαγωγείου (1/Θ Ολοιμερο 
Πρότυπο Πειραματικό Νθπιαγωγείο μθ ενταγμζνο ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ- υνεργαηόμενο Π.Π..Π.Θ.).  
τθν Αϋ τάξθ του 8/Θ Πρότυπου Πειραματικοφ Δθμοτικοφ χολείου του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν ζχουν δικαίωμα 
εγγραφισ οι απόφοιτοι μακθτζσ του 2/Θ Πρότυπου Πειραματικοφ Νθπιαγωγείου Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (Μθ 
ενταγμζνο ςε Παιδαγωγικό Σμιμα-υνεργαηόμενο Νθπιαγωγείο).   

τθν Αϋ τάξθ του 3ου Δθμοτικοφ χολείου Ευόςμου- Πρότυπο Πειραματικό οι μακθτζσ εγγράφονται με κλιρωςθ.   

Για τισ τυχόν κενζσ κζςεισ που δθμιουργοφνται ι απομζνουν διενεργείται κλιρωςθ ςφμφωνα με όςα 
αναφζρονται ςτθν παρ. 7 τθσ ΤΑ με αρικ. Φ.27/148/Γ1/160/7-2-1995 (ΦΕΚ 96Β/1995). 

Οι Διευκυντζσ και οι Προϊςτάμενοι των ςχολικϊν μονάδων είναι υπεφκυνοι για τθν πιςτι τιρθςθ του άρκρου  6  
τθσ ΤΑ με αρικ. Φ.27/148/Γ1/160/7-2-1995 (ΦΕΚ 96Β/1995) όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με 
τθν ΤΑ Φ.27/803/Γ1/942/21-9-1998 (ΦΕΚ 1031Β/1998). 

Οι γονείσ και οι κηδεμόνεσ των μαθητών που ενδιαφζρονται να ειςαχθοφν ςε Πρότυπο Πειραματικό χολείο 
(Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό), μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη μόνο ςε ζνα Πρότυπο Πειραματικό χολείο για 
κάθε ςχολικό ζτοσ. 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ να ενθμερϊςουν όλεσ τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και κάκε ενδιαφερόμενο. 

Σζλοσ, καλοφνται οι Διευκυντζσ και οι Προϊςτάμενοι των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ να 
ενθμερϊςουν με ευκφνθ τουσ τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ και να αναρτιςουν τθν εγκφκλιο αυτι ςτον πίνακα 
των ανακοινϊςεων του ςχολείου. 

Επιςθμαίνουμε ότι, τα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι των νθπίων ςτο Νθπιαγωγείο ορίηονται από το άρκρο 7, 
παρ. 2 του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α/1998) και τα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι των μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ του 
Δθμοτικοφ χολείου ορίηονται από το άρκρο 7, παρ. 3 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α) και το άρκρο 27  του Ν. 
3687/2008 (ΦΕΚ 159Α). 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία που αφορά ςτισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ μακθτϊν για φοίτθςθ ςτα Πρότυπα 
Πειραματικά χολεία (Δθμοτικά και Νθπιαγωγεία) μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν κ. Α. Ριηάκθ (210 344 3966). 

 
 
 

     Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 

      ΒΑΙΛΗ ΚΟΤΛΑΪΔΗ 
Εςωτερική Διανομή:  
Όπωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν 
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                                   ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ  

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
4. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα 
5. Γενικι Δ/νςθ Διοίκθςθσ Π.Ε & Δ.Ε 
6. Διοικοφςα Επιτροπι Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων (Δ.Ε.Π.Π..) 
7. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε – Σμιμα Γ’ 
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