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ΘΕΜΑ: Ειςαγωγή μαθητών ςτα Π.. και ΠΕΙ.. για το ςχολικό ζτοσ 2022-23  
ΧΕΣ: 

1.  Η από ςτοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 «Ειςαγωγή μαθητϊν/τριϊν και ςχετικζσ 
ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το ςχολικό ζτοσ 
2022-2023» Υπουργική απόφαςη (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) ( Β’1144),  

2.  η υπό ςτοιχεία 2340/Δ6/2-3-22 «Ηλεκτρονικζσ αιτήςεισ για ειςαγωγή ςτα Πρότυπα 
και Πειραματικά Σχολεία» Κοινή Υπουργική Απόφαςη (ΑΔΑ: 9Α6Ι46ΜΤΛΗ-964) 
(Β’983),  

3.  η υπό ςτοιχεία 19/ΔΕΠΠΣ/ 14-3-222 «Αριθμόσ ειςακτζων μαθητϊν/μαθητριϊν ςε 
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το ςχολικό ζτοσ 2022-23 με βάςη τισ ςυνθήκεσ λειτουργίασ του 
κάθε ςχολείου» Απόφαςη (ΑΔΑ: Ψ4ΠΘ46ΜΤΛΗ-Ω36) 

 
 
 
Σασ ενημερϊνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεςη αιτήςεων από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ γονείσ/κηδεμόνεσ για ειςαγωγή των μαθητϊν/τριϊν ςτα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ϊρα 13:00 
μζχρι και την Πζμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ϊρα 15:00. Η πρόςβαςη ςτην πλατφόρμα 
μπορεί να γίνει μζςω του ςυνδζςμου: 
 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-
matheton-kaimathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia  
 
Η ειςαγωγή μαθητϊν/τριϊν ςτην ειςαγωγική τάξη Πειραματικϊν Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 πραγματοποιείται με 
δημόςια ηλεκτρονική κλήρωςη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παραςκευή 6 Μαΐου 
2022. Σε περίπτωςη διαςυνδεδεμζνων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικοφ Σχολείου τησ 
ίδιασ ή προηγοφμενησ βαθμίδασ εγγράφονται ςτο ςυνδεδεμζνο Πειραματικό Σχολείο τησ 
ίδιασ ή τησ επόμενησ βαθμίδασ, εφόςον το επιθυμοφν, χωρίσ κλήρωςη. 
 
Σε περίπτωςη διαςυνδεδεμζνων Προτφπων Σχολείων, οι απόφοιτοι του Προτφπου 
Γυμναςίου εγγράφονται απευθείασ ςτο ςυνδεδεμζνο Πρότυπο Λφκειο, με προχπόθεςη την 
επιτυχή ολοκλήρωςη τησ προηγοφμενησ βαθμίδασ. Στην περίπτωςη που ςτην Αϋ τάξη των 
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διαςυνδεδεμζνων Λυκείων προκφπτουν κενζσ θζςεισ αυτζσ καλφπτονται με δοκιμαςία 
(τεςτ) δεξιοτήτων. Στην παρακάτω διεφθυνςη μπορείτε να δείτε τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. καθϊσ και 
τη μεταξφ τουσ διαςφνδεςη:  
https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899  
 
Γονείσ και κηδεμόνεσ μαθητϊν/τριϊν που θα ςυμμετάςχουν ςε κλήρωςη για ειςαγωγή ςε 
Πειραματικό Σχολείο ή ςε δοκιμαςία δεξιοτήτων για ειςαγωγή ςε Πρότυπο Σχολείο 
οφείλουν να εγγράψουν τουσ μαθητζσ ςτο ςχολείο ςτο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ϊςτε 
να εξαςφαλίςουν τη θζςη του/τησ μαθητή/τριασ ςε δημόςιο ςχολείο, για την περίπτωςη 
που δεν ειςαχθεί ςτο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμοφν. 
 
 Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟЇΣΑΜΕΝΗ 

ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ 
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