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Τα ονόματα με κίτρινο έχουν προταθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αναμένουν έγκριση από ΕΠΕΣ και 

ΔΕΠΠΣ για να γίνουν και οριστικά δεκτά.  Επειδή ο σχετικός κανονισμός λειτουργίας ομίλων μας επιτρέπει να 

δεχτούμε μόνο μέχρι 20 άτομα και δεδομένου των πολλών αιτήσεων (γύρω στις 100) έχει γίνει αίτημα 

επέκτασής του το οποίο συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση με τα κριτήρια και τους παιδαγωγικούς λόγους 

επέκτασής μέχρι 24-25.  

 

 

 

 

  

 

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 
(Παρασκευή 13.25-14.55) 

1 Γεωργίου Βασίλης 

2 Γιαπουτζη Μαριαννα* 

3 Δανιηλίδης Πασχάλης 

4 Δεμερτζή Γεωργία 

5 Καραφεΐζης Λάζαρος 

6 Καρυπίδης Ελευθέριος  

7 Κεβεζιτίδου Μαρία-Ειρήνη 

8 Μακρυγιάννης Νικόλαος  

9 Μαλαμας Γεώργιος 

10 Μάτσα Αλεξάνδρα 

11 Μηλιάδης Κωνσταντίνος 

12 Μητάκος Άγγελος 

13 Μητάκου Χρυσή 

14 Μπατολας Νικόλαος 

15 Παχατουρίδης Γεώργιος 

16 Περόντσης Κωνσταντίνος 

17 Σιώκας Αστέριος 

18 Σκρίμπας Ευάγγελος* 

19 Συνιώρης Μάριος 

20 Τοπουζίδης Κωνσταντίνος 

21 Τσιγγέλας Θωμάς Τσαμπίκος* 

22 Τσιγγέλας Κωνσταντίνος Τσαμπίκος 

23 Τσιλιμένης Γεώργιος* 

24 Τσιλιμένης Δημήτριος 



ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 
(Τρίτη 14.15-15.45) 

1 Ανεσιάδου Ευαγγελία 

2 Άγκος Γιώργος 

3 Αργυρού Σταυρούλα  

4 Γεωργαντάς Παύλος 

5 Κυριακου Σοφία 

6 Καλούση Άρτεμις Αφροδίτη 

7 Καμπέρη Μαρίσια   

8 Κεσισογλου Αγγελική 

9 Κιλιποζογλου Κωνσταντινα 

10 Κωνσταντίνου Άγγελος  

11 Λαμπρόπουλος Μαργαρίτης 

12 Μάτσα Μελιτίνη* 

13 Μπαλτζόπουλος Κωνσταντίνος 

14 Ποποβίδης Σπυρίδων-Απόστολος 

15 Σερεμετίδου Αθανασία 

16 Καραμούτα Βασιλική 

17 Στεφανίδου Αικατερίνη 

18 Σωτηριάδης Κυριάκος 

19 Τσαμουρλίδου Αναστασία 

20 Φωτιάδης Σταύρος Αλέξανδρος 

21 Χατζηκαλίας Παναγιώτης  

22 Δημητριάδου Κωνσταντίνα* 

*Τα ονόματα με κίτρινο έχουν προταθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αναμένουν έγκριση από ΕΠΕΣ και 

ΔΕΠΠΣ για να γίνουν και οριστικά δεκτά.  Επειδή ο σχετικός κανονισμός λειτουργίας ομίλων μας επιτρέπει να 

δεχτούμε μόνο μέχρι 20 άτομα ανά τμήμα και δεν μας επιτρέπει να κάνουμε παραπάνω από 4 ώρες συνολικά 

και δεδομένου των πολλών αιτήσεων (γύρω στις 100) έχει γίνει αίτημα επέκτασής του το οποίο συνοδεύεται 

από αιτιολογημένη έκθεση με τα κριτήρια και τους παιδαγωγικούς λόγους επέκτασής μέχρι 22 (λόγω και της 

μικρής ηλικία των παιδιών).  

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής  (όπως και προκηρύχθηκαν από την αρχή) και για να είναι δίκαια προς 
τη προσφορά σε μαθητές του σχολείου αλλά και άλλων σχολείων ήταν: 
1) Για το τμήμα των αρχαρίων να προηγούνται τα παιδιά του 3ου Πειραματικού Δ.Σ. (λόγω 
ταυτόχρονης διδασκαλίας στα αγγλικά) και συμπληρώνονται με παιδιά από άλλα σχολεία. 
2) Για το τμήμα των προχωρημένων προηγούνται παιδιά από άλλα σχολεία (και 
συμπληρώνονται από παιδιά του 3ου Πειραματικού Δ.Σ. Ευόσμου). 
Δεδομένου του μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από το προγραμματισμένο αριθμό 
απορρόφησης (20+20) εισηγήθηκαν επιπλέον κριτήρια επιλογής. Συγκεκριμένα: 
Για το τμήμα προχωρημένων, επειδή το συγκεκριμένο τμήμα θα διδάσκεται σε πιο 
γρήγορους ρυθμούς από ότι το αρχάριο τμήμα επιλέχθηκαν παιδιά τα οποία:   
α) Προέρχονται από άλλα σχολεία (και είναι προχωρημένα) σύμφωνα με το αρχικό κριτήριο 
β) Είχαν το σκάκι ως πρώτη προτίμηση στην επιλογή τους 
γ) Είναι περίπου στο ίδιο σκακιστικό επίπεδο (βάση παρατήρησης από προηγούμενη 
φοίτηση σε όμιλο σκάκι ή πρωινό πρόγραμμα στο σχολείο για μαθητές του σχολείου μας) 
δ) Ήταν συνεπείς στις παρακολουθήσεις ομίλου παλιότερα. 
  
Για το τμήμα αρχαρίων επιλέχθηκαν παιδιά τα οποία:   
α) Προέρχονται από το 3ο Πειραματικό Δ.Σ. (και είναι αρχάρια) σύμφωνα με το αρχικό 
κριτήριο 
β) Είχαν το σκάκι ως πρώτη προτίμηση στην επιλογή τους 
γ) Είχαν το σκάκι ως μοναδική προτίμηση χωρίς δεύτερη ή εναλλακτική (ώστε να 
αποφευχθεί η περίπτωση να μείνουν χωρίς κανένα άλλο όμιλο) 
δ) Να είναι όσο το δυνατόν ομοιογενή ομάδα (π.χ. από την ίδια τάξη ή τμήμα, ίδιος αριθμός 
αγοριών κοριτσιών) 
ε) Όσων το σκάκι ήταν δεύτερη επιλογή να μην συμπίπτουν με άλλους επιλεγμένους 
ομίλους (π.χ. μαθητές Νηπιαγωγείου που δήλωσαν τα Αγγλικά για Νηπιαγωγείο ως πρώτο 
και σκάκι δεύτερο δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν καθώς διεξάγονται την ίδια μέρα 
και ώρα). Όσα δήλωσαν το αντίστροφο με μοναδική επιλογή το σκάκι έγιναν δεκτά. 
 
Μακάρι να μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλα τα παιδιά που έδειξαν ενδιαφέρον 
Δυστυχώς όμως η σχετική νομοθεσία μας επιτρέπει να κάνουμε μέχρι 4 ώρες ομίλους ανά 
αντικείμενο.  
Οι όμιλοι για όσους επιλέχθηκαν ξεκινάνε από την επόμενη εβδομάδα (Τρίτη 15 
Νοεμβρίου οι αρχάριοι και Παρασκευή 18 Νοεμβρίου οι προχωρημένοι). Για οποιαδήποτε 
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του ομίλου σκάκι στο: 
thomaszapounidis@gmail.com 
 
Ο υπεύθυνος του Ομίλου Σκάκι, 
Θωμάς Ζαπουνίδης 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 06 
 

 


