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Θέμα: Πλήρωση κενών θέσεων Προτύπων και   Πειραματικών σχολείων . 

 

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφοι 1, 2,) και την με αρ. 

73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄)Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών  σε 

Π.Σ και ΠΕΙ.Σ το σχολ. έτος 2020-2021, εφόσον διαπιστωθούν κενές θέσεις στην 

Β΄ και Γ΄ Τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και για τη 

συμπλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη των 

Προτύπων Λυκείων (εφόσον στην εισαγωγική τάξη Προτύπων Λυκείων δεν 

υπάρχει πίνακας επιλαχόντων), διενεργείται συμπληρωματική δοκιμασία (τεστ) 

δεξιοτήτων. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 5 του ίδιου νόμου, στα Πειραματικά 

σχολεία διεξάγεται κλήρωση για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε 

επόμενη τάξη πλην της εισαγωγικής. Τόσο η συμπληρωματική δοκιμασία εισαγωγής, 

όσο και η κλήρωση διενεργούνται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής 

μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.  ή όπως ειδικά ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις. 

Ειδικότερα για τις Β΄κ Γ΄ Τάξεις Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων :  
«…..Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από 
τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου ή Λυκείου 
αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, σε διαφορετική 
περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων….» 
 
Η κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με ευθύνη των 

οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα εκδώσει το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου και κατά τα οριζόμενα από τον 

ΕΟΔΥ για την αποφυγή διασποράς του ιού Covid-19.  

 

Σε εφαρμογή των παραπάνω, καλούνται τα ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων και 

Πειραματικών σχολείων, αφού διαπιστώσουν την ύπαρξη κενών θέσεων, να 

εκδώσουν σχετική Προκήρυξη, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των κενών 

θέσεων ανά τάξη, η προθεσμία και ο τρόπος  υποβολής αιτήσεων και λοιπών 

δικαιολογητικών, η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα διενεργηθεί η δοκιμασία ή 

η κλήρωση, η μορφή της δοκιμασίας, η ώρα έναρξης και η διάρκειά της καθώς και οι 

οδηγίες για την δοκιμασία των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 

Προκήρυξη να αναρτηθεί  στη σχολική ιστοσελίδα και να κοινοποιηθεί στις  οικείες 

Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης και στις  οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

 



Ως ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας και της κλήρωσης ορίζεται η Δευτέρα 7 

Σεπτεμβρίου 2020.  

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν και 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδώσει το ΕΠΕΣ κάθε σχολείου. 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει διάρκεια δυόμιση (2,5) ώρες 

για τα Γυμνάσια και τρεις (3) ώρες για τα Γενικά Λύκεια. Περιλαμβάνει πενήντα (50)  

θέματα πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα 

και τα επόμενα εικοσιπέντε (25) στα Μαθηματικά, πάνω στην ύλη των 

προηγούμενων τάξεων του Γυμνασίου (για τα Γυμνάσια) και του Λυκείου (για τα 

Λύκεια). Ειδικά για τη Β και Γ Λυκείου, με απόφαση του ΕΠΕΣ η μορφή των 

θεμάτων μπορεί να περιλαμβάνει και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ή ασκήσεις. Οι 

αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Ο ορισμός των 

επιτροπών εξετάσεων, η θεματοθεσία, η δημιουργία απαντητικού φυλλαδίου, η 

βαθμολόγηση και ο έλεγχος αυτής, καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει 

με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. 

Κατά τη βαθμολόγηση, τα στοιχεία του μαθητή/τριας θα πρέπει να είναι καλυμμένα 

με μαύρο αυτοκόλλητο. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην 

ιστοσελίδα του σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων. 

 

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στη διενέργεια της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές, λοιπό προσωπικό, θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, θα τηρούν 

τις προβλεπόμενες αποστάσεις και όλα τα μέτρα που έχει υποδείξει το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Συνημμένα θα βρείτε:  

(α) υπόδειγμα απαντητικού φυλλαδίου και  

(β) οδηγίες για τη δοκιμασία των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

 

 

        Για  την Ε.Ε.Π.Π.Σ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 


