
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις 
στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το 
σχολικό έτος 2018-2019.

2 Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξι-
ακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή βάσεων 
και τοποθέτηση καμπινών και δικτύων οπτικών 
ινών στις περιοχές Απαλός - ΒΙ.ΠΕ. Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης Ν. Έβρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
688/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-
τινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-
ρών) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό 
του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού, για το Α’ εξάμηνο 2018.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες έτους 2018 υπαλλήλων Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30813/Δ6 (1)
  Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις 

στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το 

σχολικό έτος 2018-2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3966/2011 

(ΦΕΚ 118/Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως των άρθρων 36, 40, 41, 44 και 52 όπως 
τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις α) της παρ.4 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 

(ΦΕΚ 86/Α΄) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- 
Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση 
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατά-
ξεις» β) του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 /Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» γ) του άρθρου 60 του Ν.4310/14 
(Φ.Ε.Κ. 258/Α΄) και δ) των άρθρων 10, 11, 12 και 15 του 
ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/A’).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/
22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και του π.δ. 73/2015 
(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210 Α) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική 
Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2014) «Συγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχο-
λείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 
«Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμ-
ματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραμα-
τικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 77400/Δ6/
15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επι-
τροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 181572/Δ6/11-11-2015 «Αποδοχή 
παραίτησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 887/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 204176/Δ6/14-12-2015 «Αντικατάστα-
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ση του Πρόεδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτρο-
πής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή πα-
ραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύ-
πων και Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή 
του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) και 108967/Δ6/
28-7-2017 «Αντικατάσταση της αναπληρώτριας γραμ-
ματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πει-
ραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 395/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-8-2017) 
Υπουργικές Αποφάσεις.

5. Το αρ. 15 του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/τ.Α’/8-12-2017) 
όπου ορίζεται ότι: «Η θητεία των υπηρετούντων μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχο-
λείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, 
παρατείνεται έως την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης 
βάσει της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) 
και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018.»

6. Τη με αριθμ. 1/2018 πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

8. Την αριθμ. 25444/Β1/14-2-2018 βεβαίωση της Γεν. 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και 
στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019, 
ως εξής:

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να 
συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο 
σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας 
Πρότυπης.

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις 
στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-
2019.

Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νη-
πιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την ει-
σαγωγή των νηπίων στις υπό πλήρωση θέσεις νηπια-
γωγείου που έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οφείλουν 
να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία 
υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν 
το Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, κατά το 
χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 
2018. Οι καταστάσεις όλων των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και 
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση 
όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα 
πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υπο-
ψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και 
στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο 
Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγρα-
φή των νηπίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των νηπίων στις ειδικές 
κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και 
κηδεμόνες των νηπίων που θα κληρωθούν, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος 
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο 
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των 
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με 
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε 
φύλο, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την 
πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μα-
ΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των 
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, 
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει 
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους 
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο 
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα 
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων 
θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι 
μαθητές και μαθήτριες. 

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις 
οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσε-
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες 
μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεν-
νηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που 
ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο 
συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο (εάν υφίστανται) και 
δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής 
σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπη-
ρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Νηπιαγω-
γείο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο 
Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) 
και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχο-
λικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. 
Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω 
αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των 
μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρω-
ση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την 
προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και 
μαθήτριες της κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που 
εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί 
με αυτήν την κατηγορία, καλύπτονται από μαθητές και 
μαθήτριες της κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή 
προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Νη-
πιαγωγείου και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτι-
κών του συνδεδεμένου Δημοτικού, του συνδεδεμένου 
Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική 
εγκυρότητα της διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) 
εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστι-
κό όργανο του Πειραματικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου) ή 
του σχολείου στο οποίο υπάγεται το Νηπιαγωγείο.

Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν 
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι 
21/12/2018, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες 
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επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη 
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε 
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, 
χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών 
αντίστοιχα.

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των 
γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέ-
λεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση 
τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμ-
βάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοί-
νωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο ενιαίους πίνακες 
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, 
των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι 
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου. 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που προκύψουν μετά την 
εξάντληση των πινάκων επιλαχόντων καλύπτονται από 
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το 
αργότερο έως 21/12/2018. 

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / Πλή-
ρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμί-
σεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό 
έτος 2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δη-
μοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι 
απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια 
στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους 
γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 
μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμί-
ας, οι γονείς των αποφοίτων νηπιαγωγείου που δεν επι-
θυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο 
Δημοτικό Σχολείο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυ-
να στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής 
μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη 
νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο 
τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση 
που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος 
αυξάνεται αναλόγως.

Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν 
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο, 
η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά 
με κλήρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για 
την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση 
θέσεις στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς 
και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου 
Νηπιαγωγείου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.
iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., 
στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχο-
λείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 
Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των 

υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεω-
τικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα 
και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι 
γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή 
τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν 
στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους 
να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρ-
θωσή του.

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή 
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών 
στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από 
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα 
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. 

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος 
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο 
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των 
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με 
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε 
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για 
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μα-
ΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των 
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, 
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει 
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους 
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο 
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα 
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων 
θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι 
μαθητές και μαθήτριες. 

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις 
οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσε-
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες 
μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεν-
νηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που 
ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο 
συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδε-
δεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πει-
ραματικό Λύκειο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην 
τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας 
και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή 
θητεία στο Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο 
Νηπιαγωγείο, ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συν-
δεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν 
από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά 
την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται 
οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ες ή υιοθε-
τημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που 
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές 
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θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη 
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της 
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν 
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της 
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα 
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δημοτικού και ακο-
λουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμέ-
νου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και 
του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της 
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με την 
παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο του 
Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού) ή του σχολείου στο 
οποίο υπάγεται το Δημοτικό.

Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν 
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι 
21/12/2018, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες 
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη 
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε 
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, 
χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών 
αντίστοιχα. 

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή 
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το 
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που 
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη 
ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες 
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, 
των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι 
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου.

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για 
κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με 
κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότε-
ροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από 
σχετική προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως 
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πει-
ραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των 
κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται 
στο διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικα-
σία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους 
και με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας. 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από 
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το 
αργότερο έως 21/12/2018. 

Γ. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / Πλή-
ρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθ-
μίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 
2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και 
Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοι-
τοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια 

στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον 
υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς 
και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 μέχρι 
και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι 
γονείς των αποφοίτων Δημοτικού που δεν επιθυμούν 
να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειρα-
ματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα 
στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής 
μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη 
νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο 
τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση 
που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος 
αυξάνεται αναλόγως. 

Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν 
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο 
δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η ει-
σαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με 
κλήρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την 
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις 
στην Α’ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, ήτοι και οι γο-
νείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου 
Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ https://www.iep.edu.
gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία 
θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, 
κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 
Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και 
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση 
όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα 
πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υπο-
ψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και 
στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο 
Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή 
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών 
στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από 
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα 
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. 

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος 
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο 
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των 
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με 
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε 
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για 
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιου-
νίου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των 
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, 
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει 
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στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους 
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο 
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα 
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων 
θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι 
μαθητές και μαθήτριες. 

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με 
τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων 
θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) 
δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες 
αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και 
έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/
τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο 
συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο 
Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματι-
κό Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην 
τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας, 
γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή 
θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο 
Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμέ-
νο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν 
από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά 
την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται 
οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ες ή υιοθε-
τημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που 
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές 
θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη 
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της 
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν 
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της 
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα 
έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και ακο-
λουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμέ-
νου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και 
του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική εγκυρότητα της 
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με την 
παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο του 
Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου) ή του σχολείου στο 
οποίο υπάγεται το Γυμνάσιο.

Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν 
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι 
21/12/2018, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες 
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη 
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε 
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι 
χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών 
αντίστοιχα. 

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή 
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το 
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που 
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη 
ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες 
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, 

των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι 
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου.

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για 
κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο καλύπτονται με κλήρωση, 
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον 
αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική 
προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραμα-
τικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών 
θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο 
διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και 
με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας. 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από 
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το 
αργότερο έως 21/12/2018. 

Δ. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / 
πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές 
ρυθμίσεις στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 
2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυ-
μνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του 
συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αί-
τηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από 
την 30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. 
Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων 
Γυμνασίου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά 
τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν 
να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή - Προϊστά-
μενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος 
να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει 
στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη 
θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων 
αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέ-
σεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.

Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν 
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Λύκειο δε 
συνδέεται με Πειραματικό Γυμνάσιο, η εισαγωγή των 
μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την 
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέ-
σεις στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου, ήτοι και 
οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδε-
μένου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.
iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., 
στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Λύκειο που 
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου 
έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφί-
ων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε 
περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κη-
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δεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία 
των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις κατα-
στάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προ-
σέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή 
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών 
στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από 
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα 
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. 

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος 
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο 
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των 
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με 
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε 
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για 
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 
Ιουνίου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον 
των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή 
γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επι-
δεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον 
διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους 
κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σει-
ρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού 
σχετικού πρακτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλή-
ρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των 
προκηρυσσόμενων θέσεων, στην οποία θα συμμετά-
σχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες. 

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με 
τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων 
θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) 
δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες 
αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και 
έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/
τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Λύκειο ή στο 
συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο 
Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Πειραματι-
κό Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην 
τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας, 
γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή 
θητεία στο Πειραματικό Λύκειο ή στο συνδεδεμένο Γυ-
μνάσιο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμέ-
νο Νηπιαγωγείο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν 
από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά 
την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται 
οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ες ή υιοθε-
τημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που 
έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές 
θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη 
κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της 
κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν 
να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κα-
τηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της 
κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα 

έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Λυκείου και ακολου-
θούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου 
Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Δημοτικού και του 
συνδεδεμένου Γυμνασίου. Την τυπική εγκυρότητα της 
διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με 
την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο 
του Πειραματικού Σχολείου (Λυκείου) ή του σχολείου 
στο οποίο υπάγεται το Λύκειο.

Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν 
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι 
21/12/2018, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες 
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθή-
τριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη σειρά 
κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα 
αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, χωρίς δια-
κριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών αντίστοιχα. 

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή 
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το 
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που 
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη 
ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δύο πίνακες 
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, 
των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι 
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου.

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για 
κάθε Πειραματικό Λύκειο καλύπτονται με κλήρωση, 
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον 
αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική 
προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραμα-
τικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών 
θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο 
διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και 
με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας. 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από 
νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων 
του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το 
αργότερο έως 21/12/2018. 

Ε. Εισαγωγή μαθητών/τριών / πλήρωση κενών θέσεων 
και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το 
σχολικό έτος 2018-2019.

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη 
των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμα-
σία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα 
Γυμνάσια την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. 

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολο-
γούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, 
σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. 
Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, 
στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες 
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των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση 
γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου 
(λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περι-
οδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθη-
τών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων 
που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιο-
λόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που εν-
διαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη 
γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση 
θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν 
να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστη-
ρίζεται από το Ι.Ε.Π., από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐ-
ου 2018. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της 
πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα 
με τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχο-
νται στις εξετάσεις με τον κωδικό που έχουν αποκτήσει 
ηλεκτρονικά και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και 
ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα 
ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτό-
τητα ή διαβατήριο.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα 
αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρε-
τικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη 
των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε 
περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδε-
μόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των 
υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις 
και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο 
Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζο-
νται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα 
υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν 
λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετι-
κά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά 
το διάστημα από 7 Μαΐου έως και 14 Μαΐου 2018.

Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθη-
τές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστη-
μονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. 
Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα 
Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2018 
το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, 
ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των 
ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και πα-
ραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε 
αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 10η 
Μαΐου 2018 στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η προετοι-
μασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δο-
κιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα 
συσταθούν με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνα-
σίων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών 
θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν 
με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των εισακτέων 
και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει 
ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε 
κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώ-
νται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον 
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:
Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθη-

τών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την 
επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών 
της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 
0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοι-
χτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή 
τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό 
πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση 
με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τε-
λικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος 
όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά 
μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 
3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγη-
ση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι 
βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται 
το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του 
γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του 
τρίτου βαθμολογητή και του βαθμού του ενός εκ των 
δύο πρώτων βαθμολογητών που είναι πλησιέστερος 
προς αυτόν του τρίτου. Αν ο βαθμός του τρίτου βαθμο-
λογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώ-
των βαθμολογητών, ανεξάρτητα από τη διαφορά, τότε 
ο βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του 3ου βαθμο-
λογητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση 
των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθ-
μούντων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερομένων 
γονέων και κηδεμόνων.

Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επι-
λαχόντες/ επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται 
από τη βαθμολογική τους επίδοση.

Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τά-
ξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Γυμνάσιο για το 
σχολικό έτος 2018-2019 θα γίνει με την ίδια διαδικα-
σία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες 
που φοιτούν στην ίδια τάξη, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. 
του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που 
αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και 
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου 
Γυμνασίου, κατά το διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου. 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα 
προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστο-
σελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του 
σχολείου - και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το 
αργότερο έως 21/12/2018. 

ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις 
στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα 
οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνα-
σίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συν-
δεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-
δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 
30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Στην 
περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων 
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υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο 
τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών 
θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επι-
λέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην 
ίδια τάξη το σχολικό έτος 2018-2019, ήτοι με εξετάσεις 
στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργη-
θούν με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την 
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέ-
σεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι 
γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμέ-
νου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.
edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην 
οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, 
κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 
Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/
τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και 
προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση 
όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα 
πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υπο-
ψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και 
στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο 
Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ 
τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν την Πα-
ρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Η ανακοίνωση των εισακτέων 
και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει 
ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε 
κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.

Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων που θα προ-
κύψουν για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος 
2018-2019 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία 
επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην 
ίδια τάξη, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και 
ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαί-
ρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον 
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του Προτύπου Λυ-
κείου, κατά το διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου. 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα 
προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστο-
σελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του 
σχολείου - και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το 
αργότερο έως 21/12/2018.

Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προ-
βλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

     Αριθμ. 116 (2)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοτα-

ξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή βάσε-

ων και τοποθέτηση καμπινών και δικτύων οπτι-

κών ινών στις περιοχές Απαλός - ΒΙ.ΠΕ. Δήμου 

Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου», σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 688/2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107/1997) «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.. ».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α’/21-2-2016) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Την με αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- 
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνστα-
ντίνου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης».

6. Την με αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/30-5-2017) 
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκη-
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και πα-
ροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης».

7. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν.3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του 
ν.4313/2014.

9. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από 
τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

10. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέ-
τρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων 
στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο. Κ.)…».
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11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων 
έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, 
όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/1-7-2003 Από-
φαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Αρ. απόφ. ΔΜΕ-
Ο/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών έργων 
Κατακόρυφης Σήμασνης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 
2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’8-6-2006) «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων …».

13. Το με αριθ. πρωτ. 34/9-1-2018 έγγραφο της 
Α.Δ.Μ.-Θ./Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου περί 
ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 688/2017 απόφασης του 
Δ.Σ. Αλεξ/πολης (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 116/11-01-2018).

14. Το με αριθ. πρωτ. 60369/18-01-2018 έγγραφο του 
Τμ/τος ΣΥΕ-ΣΚ της ΔΤΥ με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η 688/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξανδρούπολης σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατα-
σκευή βάσεων και τοποθέτηση καμπινών και δικτύ-
ων οπτικών ινών στις περιοχές Απαλός - ΒΙ.ΠΕ. Δήμου 
Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου», η με αρ. 18 με αρ. πρωτ. 
60369/20-12-2017 απόφαση Προϊσταμένου Τμ/τος ΣΥΕ-
ΣΚ και μία σειρά της κυκλοφοριακής μελέτης όπως εγκρί-
θηκε και θεωρήθηκε στις 20-12-2017 από τη Δ.Τ.Υ. του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (μελέτη εργοταξιακής σήμαν-
σης-τεχνική έκθεση ΣΧΕΔΙΟ 1 και ΣΧΕΔΙΟ2 σε κλίμακα 
1:500 της πολιτικού μηχανικού Δέσποινα Ν. Μπελιάτη) 
(απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 261/22-01-2018).

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργο-
ταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή βάσεων και 
τοποθέτηση καμπινών και δικτύων οπτικών ινών στις περι-
οχές Απαλός - ΒΙ.ΠΕ. Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. ́ Εβρου», 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 688/2017 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και τη μελέτη εργοταξι-
ακής σήμανσης- έκθεση ΣΧΕΔΙΟ 1 και ΣΧΕΔΙΟ2 σε κλίμακα 
1:500 της πολιτικού μηχανικού κα. Δέσποινα Ν. Μπελιάτη 
όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε στις 20-12-2017 από τη 
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο εργασιών είναι η εκτέ-
λεση χωματουργικών εργασιών, δικτυακών εργασιών 
(συμμετρικά και οπτικά καλώδια) και λοιπών εργασιών 
για την εγκατάσταση οπτικών ινών και οι κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά οδό σύμφωνα με τεχνική 
έκθεση (σχετικό 14) είναι:

1. Ανώνυμη οδός 1, διάνοιξη τάφρου 11,3μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με στένωσης λωρίδας 
Τ.Σ.3.1.1. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011 (ΣΧΕΔΙΟ 1).

2. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 14,6μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με στένωσης λωρίδας 
Τ.Σ.2.1.1. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011 (ΣΧΕΔΙΟ 2).

3. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 41,5μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία 
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011
(ΣΧΕΔΙΟ 2).

4. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 29,7μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία 

δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011
(ΣΧΕΔΙΟ 2).

5. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 29,7μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία 
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011
(ΣΧΕΔΙΟ 2).

6. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 27,5μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία 
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011
(ΣΧΕΔΙΟ 2).

7. Ανώνυμη οδός 2, διάνοιξη τάφρου 8,3μ μήκος,
10 εκ πλάτος και 45 εκ βάθος με εναλλάξ κυκλοφορία 
δύο κατευθύνσεων Τ.Σ.3.1.2. ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011
(ΣΧΕΔΙΟ 2).

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋπο-
θέσεις:

1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι 
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών πα-
ρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον. Οι κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις σήμανσης εκτέλεσης έργων, οι πινακίδες, (οι 
θέσεις τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), οι κώ-
νοι, η απόσταση μεταξύ τους, ο φωτισμός, η διαμόρφω-
ση των λωρίδων κ.λπ. θα πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έρ-
γων και τη Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης όπως εγκρί-
θηκε και θεωρήθηκε στις 20-12-2017 από τη Δ.Τ.Υ. του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης.

2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφω-
νες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προ-
διαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τους να 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το 
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολου-
θώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινα-
κίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Το χρονικό διάστημα της κυκλοφοριακής ρύθμισης 
σήμανσης θα είναι τρεις (3) μήνες μετά τη θεώρηση, από 
την αρμόδια αστυνομική αρχή της άδεια τομής οδο-
στρώματος δρόμου.

6. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμε-
νες άδειες και εγκρίσεις.

Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που 
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται 
στο αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφαρμόζεται με την τοποθέτησης των οικείων πινακίδων 
σήμανσης και των διαγραμμίσεων. Η απόφαση αυτή θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010).

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
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και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
τη λήψη της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2018

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 5/2018 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-
τινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-
ρών) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό 
του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού, για το Α' εξάμηνο 2018.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 46/29-3-2017 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβου-
λίου και ορισμό Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών υπαλλήλων», (ΦΕΚ Α' 143).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1, εδάφιο δ του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτη) σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 233 
και 240 του ν. 3463/2006 (κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26-4-2013.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 δι-
ευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015).

7. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης για την υπάλληλο του Νομικού 
Προσώπου που θα εργασθεί καθ' υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας της για την τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε για το Α' εξάμηνο έτους 2018 την 
καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
απογευματινές ώρες με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση για την υπάλληλο του Νομικού 
Προσώπου που θα τηρεί και θα συντάσσει τα πρακτι-
κά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως 
παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ

1 120

Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη πε-
ρίπου 500,00€ (ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 10.6022.0002 ποσού «1.000,00€» 
ευρώ, του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κορυδαλλός, 16 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΝΑΣ

Ι

Αριθμ. 43 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες έτους 2018 υπαλλήλων Δη-

μοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(ν. 3463/06 ΦΕΚ Α΄ 114/2006).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015).
5. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων 

υπαλλήλων ΔΛΤΣ κατά κλάδο που είναι:
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (3) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (2) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) υπάλ-

ληλος
6. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν εντόςς του ωραρίου που 
δημιουργούνται κατά το έτος 2018 οι οποίες επιβάλλουν 
την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Την με αριθμό 49/25-6-2014 απόφαση του προέδρου 
του ΔΛΤΣ για την ανάθεση καθηκόντων Υπευθύνου Ασφα-
λείας ISPS καθώς η Λιμενική εγκατάσταση Ερμούπολης 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 "για τη βελτί-
ωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκατα-
στάσεις", τον ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α'/20-12-2007)" Για 
την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκατα-
στάσεων και λιμένων και άλλων διατάξεων" την με αριθμ. 
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4113.319/02/2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3191/Β'/ 
27-11-2014) "Καθορισμός των προϋποθέσεων και της δια-
δικασίας για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων μελετών 
αξιολόγησης ασφάλειας και σχεδίων ασφάλειας πλοίων, 
λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων", το με αριθμ. 
Πρωτ. 4432.2/11/11/23-12-2011 έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/
ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ έγκρισης του ΣΑΛΕ που καθορίζει, ότι η 
εν λόγω λιμενική εγκατάσταση έχει αναδειχτεί ως λιμενι-
κή εγκατάσταση εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων 
(24/365) και το 2343.2-5/4790/2016 έγγραφο ΥΠ.ΑΝ. και 
Ν.Π./ΕΛΑΚΤ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ περί αποδοχής αναθεώρη-
σης του ΣΑΛΕ.

8. Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Σύρου για το έτος 2018 έχει προβλεφθεί δαπάνη 
για υπερωριακή απασχόληση η οποία βαρύνει τον KA 
10.6012 κατά 5.334,00 ευρώ τον ΚΑ 10.6051 κατά 315,00 
ευρώ και τον ΚΑ 10.6055 κατά 85,00 ευρώ.

9. Την με αριθμό 17/15-2-2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΓ47ΟΡΝ0-ΔΒΙ), αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εργασία 
απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,των υπη-
ρετούντων μονίμων υπαλλήλων ΔΛΤΣ κατά κλάδο που 
είναι:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (3) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (2 υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) υπάλ-

ληλος

κατά το έτος 2018 και για 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλ-
ληλο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΛΤΣ.

Β. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ-
χτερινές ώρες των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων 
ΔΛΤΣ κατά κλάδο που είναι:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) υπάλ-
ληλος υπεύθυνος Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κώδικα 
Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων εξυ-
πηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων (24/365) ISPS CODEJ 
κατά το χρονικό διάστημα έτους 2018 και για 16 ώρες 
μηνιαίως με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίω-
ση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΛΤΣ

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις 
του ΚΑ 10.6012, ΚΑ 10.6051 και το ΚΑ 10.6055 του 
προϋπολογισμού 2018 μη επιτρεπόμενης σε καμιά 
περίπτωση της αύξησης της πίστωσης στην διάρκεια 
του έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 23 Φεβρουαρίου 2018

  Ο Πρόεδρος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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