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AΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: «Ειςαγωγή μαθητών/τριών και ςχετικέσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα και Πειραματικά 

Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το ςχολικό έτοσ 2021-2022» 

 Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: Σισ διατάξεισ 1. α) του 

Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά χολεία» και ιδίωσ του άρκρου 18 του ν. 

4692/2020 (Α’ 111) «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ» β) του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.» (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/7-8-2019), 

όπωσ ιςχφουν, γ) του άρκρ. 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεςμικό πλαίςιο των 

Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, 

Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και 

λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 118), δ) του άρκρ. 3 του ν. 3699/2008 (Αϋ199) «Ειδικι Αγωγι και 

Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». 2 2. α) του αρκ. 90 

του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 

όργανα» (98/Αϋ) όπωσ ιςχφουν, β) του Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Αϋ/23.02.2018) «Οργανιςμόσ 

Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων», γ) του Π.Δ. με αρικμ. 81/2019 (Αϋ 119) 

με κζμα «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και κακοριςμόσ 

των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων» δ) 

του Π.Δ με αρικμ. 83/2019 (Αϋ 121) με κζμα «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» ε) του Π.Δ με αρ. αρικμ. 84/2019 

(Αϋ 123) με κζμα «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 

Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων». ςτ) του Π.Δ. 2/2021 «Διοριςμόσ 

Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 2) η) τθσ υπό ςτοιχεία 

168/Τ1/9.1.2021 Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

Ηωι Μακρι», 3. α) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία 

των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για 

τθν Προςταςία Δεδομζνων). β) τθσ υπό ςτοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 Κοινισ Τπουργικισ 

Απόφαςθσ «Θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για ειςαγωγι ςτα Πρότυπα και Πειραματικά χολεία» 

(Β’2260), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. γ. τθσ υπό ςτοιχεία 180661/Γ4/19-11-2019 

Τπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «Αποδοχι παραίτθςθσ του Προζδρου, του Αντιπροζδρου 

και των μελϊν του Δ.. του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) και οριςμόσ νζων» 

(Τ.Ο.Δ.Δ.ϋ 981), δ) τθσ υπό ςτοιχεία 1614/Τ1/8-1-2020 Τπουργικισ Απόφαςθσ «Μεταβίβαςθ 



του δικαιϊματοσ υπογραφισ “Με εντολι Τπουργοφ” και “Με εντολι Τφυπουργοφ” ςτουσ 

Γενικοφσ Γραμματείσ, ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Γενικϊν Διευκφνςεων, Αυτοτελϊν 

Διευκφνςεων, Σμθμάτων και Αυτοτελϊν Σμθμάτων του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, κακϊσ και οριςμόσ κυρίων διατακτϊν του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων». (Βϋ8) ε) τθσ υπό ςτοιχεία 51614/Δ6/11-5-2021 Τπουργικισ Απόφαςθσ 

«Χαρακτθριςμόσ δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ωσ Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.» 

(Β’ 1895) ςτ) τθσ υπό ςτοιχεία 162971/Δ6/30.11.2020 (Τ.Ο.Δ.Δϋ.-1001) Τπουργικισ 

Απόφαςθσ «Λιξθ κθτείασ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων 

(Ε.Ε.Π.Π..) - Οριςμόσ Διοικοφςασ Επιτροπισ Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων 

(Δ.Ε.Π.Π..)», 4. Σο Απόςπαςμα τθσ με αρικμ. 20/19-05-2021 Πράξθσ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων (Δ.Ε.Π.Π..) – Θζμα 1 ο . «Ειςαγωγι 

μακθτϊν/ τριϊν ςτα Πρότυπα και Πειραματικά χολεία για το ςχολικό ζτοσ 2021- 2022» 3 

5. Σo Aπόςπαςμα του με αρικ. 26/20-5-2021 Πρακτικοφ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.). 6. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ όπωσ 

προκφπτει από τθν με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/309/58483/Β1/25.5.2021 Ειςιγθςθ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε Σθν ειςαγωγι των 

μακθτϊν/τριϊν και τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςτα Πρότυπα χολεία 

Β. Ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν ςτα Πειραματικά χολεία Β1.Ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν ςτθν 

ειςαγωγικι τάξθ Πειραματικϊν Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων. 1. Θ 

ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν ςτθν ειςαγωγικι τάξθ Πειραματικϊν Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν, 

Γυμναςίων και Λυκείων για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 πραγματοποιείται με κλιρωςθ. 2. Θ 

ανωτζρω κλιρωςθ διεξάγεται θλεκτρονικά τθν Πζμπτθ 24 Ιουνίου 2021. 3. Ο αρικμόσ των 

ειςακτζων μακθτϊν/τριϊν ςε κάκε τμιμα ειςαγωγικισ τάξθσ Πειραματικοφ χολείου 

κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Π.Π., με βάςθ τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου, θ 

οποία εκδίδεται ζπειτα από ειςιγθςθ του οικείου ΕΠ.Ε.. και δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. ε περίπτωςθ ίδρυςθσ ι χαρακτθριςμοφ ενόσ 

ςχολείου ωσ ΠΕΙ.., θ ειςιγθςθ του προθγοφμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον/τθν 

Διευκυντι/ντρια ι Προϊςτάμενο/θ του ΠΕΙ.. για το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του ςχολείου 

ωσ ΠΕΙ.., αν δεν ζχει ςυγκροτθκεί το ΕΠ.Ε.. κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ ειςιγθςθσ. 4. ε 

περίπτωςθ διαςυνδεδεμζνων ΠΕΙ.., οι απόφοιτοι του Πειραματικοφ χολείου τθσ ίδιασ ι 

προθγοφμενθσ βακμίδασ εγγράφονται ςτο ςυνδεδεμζνο Πειραματικό χολείο τθσ ίδιασ ι 

επόμενθσ βακμίδασ, εφόςον το επικυμοφν. 5. Οι γονείσ και/ι κθδεμόνεσ των 

ενδιαφερομζνων μακθτϊν/τριϊν, για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, δφνανται να κατακζςουν 

αίτθςθ για ειςαγωγι ςε ζνα μόνο ΠΕΙ.., ανεξάρτθτα από τον τόπο διαμονισ τουσ. Θ 

κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ τθσ παροφςασ δεν αποκλείει τθν δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ για 

ειςαγωγι και ςε Πρότυπο χολείο. 6. Οι γονείσ και/ι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν που 

ενδιαφζρονται για τθν ειςαγωγι τουσ ςε ΠΕΙ.. μζςω τθσ διαδικαςίασ κλιρωςθσ, 

υποβάλουν αίτθςθ μζςω 12 τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr), 

ςφμφωνα με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν με ςτοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 Κοινι 

Τπουργικι Απόφαςθ «Θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για ειςαγωγι ςτα Πρότυπα και Πειραματικά 

χολεία» (Β’2260), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, από 28 Μαΐου ζωσ 17 Ιουνίου 2021. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ αποδίδεται ο κωδικόσ και το κλειδί τθσ 



αίτθςθσ, που είναι απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ από τουσ 

αιτοφντεσ/οφςεσ. Μία θμζρα μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ οι καταςτάςεισ των υποψθφίων με ευκφνθ του οικείου ΕΠ.Ε.., ι του Διευκυντι 

του ΠΕΙ.., ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςυγκροτθκεί το οικείο ΕΠ.Ε., αναρτϊνται ςτθν 

ιςτοςελίδα και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του οικείου ΠΕΙ.. με αναφορά ςτον κωδικό τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ των υποψθφίων. 7. Θ κλιρωςθ διενεργείται από τριμελι Επιτροπι 

(Επιτροπι Κλιρωςθσ) θ οποία ορίηεται από τθ Δ.Ε.Π.Π., και δθμοςιοποιείται μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ τθσ, παρουςία μελϊν τθσ Δ.Ε.Π.Π.., εκπροςϊπου του Ι.Ε.Π., 

ςυμβολαιογράφου ι δικθγόρου και με δυνατότθτα παράςταςθσ Προζδρων των υλλόγων 

Γονζων και Κθδεμόνων Πειραματικϊν χολείων. Ζργο τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ είναι θ 

διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ κακϊσ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ 

διενζργειασ, ςυνοδευόμενο από ςυνθμμζνο πίνακα κατάταξθσ, όπωσ προκφπτει από τθν 

κατωτζρω διαδικαςία, το οποίο υποβάλλει ςτθ Δ.Ε.Π.Π.., με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 8. Θ 

κλιρωςθ διενεργείται θλεκτρονικά ςφμφωνα με τθν κατωτζρω διαδικαςία: (α) Οι 

υποψιφιοι όλων των ςχολικϊν μονάδων καταχωρίηονται ςε ζνα και μοναδικό φφλλο 

εργαςίασ (Excel), ςφμφωνα με τουσ οριςτικοποιθμζνουσ από τα ΕΠ.Ε.. πίνακεσ του 

εδαφίου 6, του παρόντοσ άρκρου. (β) ε κάκε υποψιφιο/α αποδίδονται δφο τυχαίοι 

αρικμοί μζςω τθσ γεννιτριασ τυχαίων αρικμϊν του ωσ άνω λογιςμικοφ και ςυγκεκριμζνα 

τθσ ςυνάρτθςθσ RANDBETWEEN με ορίςματα ζναν ελάχιςτο αρικμό α και ζναν μζγιςτο 

αρικμό β, οι οποίοι προτείνονται από τουσ παρακολουκοφντεσ τθ διαδικαςία. (γ) 

Κλθρϊνονται οι μακθτζσ/τριεσ, οι οποίοι/εσ ανικουν ςτθ γενικι και ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ, 

κατά τθν αφξουςα ςειρά του πρϊτου τυχαίου αρικμοφ που τουσ αποδίδεται από τθ 

ςυνάρτθςθ, κατά τρόπο ϊςτε να ςυμπλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ των 

μακθτϊν/τριϊν κάκε ςχολικισ μονάδασ. ε περίπτωςθ που ςε μία διακζςιμθ κζςθ 

αντιςτοιχοφν περιςςότεροι του ενόσ/μίασ υποψθφίου/ασ, λόγω απόδοςθσ ίδιου πρϊτου 

τυχαίου αρικμοφ, γίνεται χριςθ του δεφτερου τυχαίου αρικμοφ που τουσ αποδόκθκε. (δ) 

Σο αρχείο μετά τθν απόδοςθ των αρικμϊν άμεςα και χωρίσ να παρεμβάλλεται άλλθ 

περαιτζρω ενζργεια φυλάςςεται και παραδίδεται ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ Δ.Ε.Π.Π.., του 

Ι.Ε.Π. και ςτο/ςτθ δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο. 9. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

κλιρωςθσ αποςτζλλεται από τθ Δ.Ε.Π.Π., ςε κάκε ςχολείο το αρχείο του εδαφίου δϋ τθσ 

παραγράφου 8 χωρίσ τα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων/ςυμμετεχουςϊν ςτθν 

κλιρωςθ. τθ ςυνζχεια, με ευκφνθ των ΕΠ.Ε.. των ΠΕΙ.., αναρτάται άμεςα ςτθν 

ιςτοςελίδα και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων κάκε ςχολείου πίνακασ με τουσ κωδικοφσ των 

13 μακθτϊν/τριϊν που διλωςαν ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ για το ςυγκεκριμζνο ςχολείο, 

ταξινομθμζνο κατά φκίνουςα ςειρά των τυχαίων αρικμϊν που τουσ ζχουν αποδοκεί με τθν 

ωσ άνω διαδικαςία. 10. Ειδικότερα, ςτθν εν λόγω κλιρωςθ το 80% των προκθρυςςομζνων 

κζςεων πλθρϊνεται με τθν ςυμμετοχι όλων των υποψθφίων μακθτϊν/τριϊν, με 

ιςοκατανομι ωσ προσ το φφλο. Σο 20% των προκθρυςςομζνων κζςεων πλθρϊνεται με τθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν τθσ ειδικισ κατθγορίασ που τθν αποτελοφν: α) δίδυμα ι 

τρίδυμα αδζλφια ι αδζλφια (υιοκετθμζνα ι μθ) μακθτϊν/τριϊν γεννθμζνα το ίδιο ζτοσ και 

εφ’ όςον ζνασ/μία εκ των αδελφϊν κλθρϊκθκε ςτθν πρϊτθ κλιρωςθ β) αδελφοί/ζσ 

μακθτϊν/τριϊν που ιδθ φοιτοφν ςτο ςυνδεδεμζνο Πειραματικό Δθμοτικό χολείο ι ςτο 

ςυνδεδεμζνο Πειραματικό Γυμνάςιο ι ςτο ςυνδεδεμζνο Πειραματικό Λφκειο αλλά όχι ςτθν 

τάξθ αποφοίτθςθσ τθσ εκάςτοτε ανϊτερθσ βακμίδασ διαςυνδεδεμζνων ςχολείων και γ) 

τζκνα εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν με κθτεία ςτο ΠΕΙ.. ενδιαφζροντοσ ι ςε 



διαςυνδεδεμζνο με αυτό ΠΕΙ... Οι κενζσ κζςεισ τθσ ειδικισ κατθγορίασ πλθρϊνονται κατά 

τθν ςειρά προτεραιότθτασ ωσ εξισ: προθγοφνται οι μακθτζσ/τριεσ τθσ κατθγορίασ α, 

ζπονται οι μακθτζσ/τριεσ τθσ κατθγορίασ β, εφόςον υφίςτανται κενζσ κζςεισ και 

ακολουκοφν οι μακθτζσ/τριεσ τθσ κατθγορίασ γ, εφόςον ομοίωσ υφίςτανται κενζσ κζςεισ. 

11. Σο ΕΠ.Ε.., ι ο Διευκυντισ/Διευκφντρια του ςχολείου ςε περίπτωςθ που δεν ζχει 

ςυγκροτθκεί το οικείο ΕΠ.Ε.. λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των κζςεων που ζχουν 

προκθρυχκεί, τον πίνακα τθσ παραγράφου 9 και τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 10, 

καταρτίηει τον πίνακα ειςακτζων και επιλαχόντων/ουςϊν, θ ιςχφσ του οποίου παφει τθν 

20θ Ιανουαρίου 2022 και τον γνωςτοποιεί με ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του και 

τον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου. 12. Οι γονείσ και/ι κθδεμόνεσ ειςακτζου/ασ 

μακθτι/τριασ ςε ΠΕΙ.., εφόςον επικυμοφν να γίνει μετεγγραφι του μακθτι/τριασ από το 

ςχολείο, ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο ΠΕΙ.. όπου κρίνεται ειςακτζοσ/α, μεριμνοφν 

για τθ μετεγγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ από το ςχολείο εγγραφισ ςτο ΠΕΙ. όπου κρίνεται 

ειςακτζοσ/α, εντόσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ ζναρξθσ του ςχολικοφ ζτουσ. Β2. Πλιρωςθ 

κενϊν κζςεων ςτισ λοιπζσ, πλθν τθσ ειςαγωγικισ ςτα Πειραματικά Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά 

χολεία, Γυμνάςια και Λφκεια 1. Θ πλιρωςθ των κενϊν κζςεων ςτισ λοιπζσ τάξεισ των ΠΕΙ.. 

και τθσ ειςαγωγικισ εφόςον δεν υπάρχει πίνακασ επιλαχόντων ι ζχει εξαντλθκεί, οι οποίεσ 

τυχόν ανακφψουν με τθν ζναρξθ ι κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ για το ςχολικό 

ζτοσ 2021-2022, πραγματοποιείται με κλιρωςθ, θ οποία διενεργείται ςτο εκάςτοτε ΠΕΙ.. 

με ευκφνθ του ΕΠ.Ε.. και των οργάνων διοίκθςθσ του κάκε ΠΕΙ... 2. Οι κενζσ κζςεισ, 

κακϊσ και κάκε ειδικότερο ηιτθμα που αφορά τθν διενζργεια τθσ κλιρωςθσ 

ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του κάκε ςχολείου με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 

2021-2022 κακϊσ και κάκε φορά που προκφπτουν κενζσ κζςεισ. Αν ο αρικμόσ των 

υποψθφίων μακθτϊν/τριϊν είναι ίςοσ ι μικρότεροσ από τον αρικμό 14 των κενϊν κζςεων, 

το οικείο ΕΠ.Ε.. αποφαςίηει τθν ειςαγωγι όλων ανεξαιρζτωσ των υποψθφίων, χωρίσ 

διενζργεια κλιρωςθσ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διενεργεί κλιρωςθ. Με απόφαςθ τθσ 

Δ.Ε.Π.Π.., κακορίηεται κάκε ειδικότερο ηιτθμα ςχετικό με τθ διεξαγωγι τθσ 

ςυμπλθρωματικισ διαδικαςίασ για τθν πλιρωςθ των ωσ άνω κενϊν κζςεων. 3. Σο ΕΠ.Ε.. 

επικυρϊνει το αποτζλεςμα και γνωςτοποιεί με ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του 

και τον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου: α) πίνακα με ςειρά κατάταξθσ των ειςακτζων 

μακθτϊν/τριϊν κατά απόλυτθ ςειρά κλιρωςθσ για το κάκε φφλο με αναφορά ςτον κωδικό 

τθσ αίτθςισ τουσ και β) πίνακα με ςειρά κατάταξθσ των επιλαχόντων/ουςϊν 

μακθτϊν/τριϊν κατά απόλυτθ ςειρά κλιρωςθσ για το κάκε φφλο με αναφορά ςτον αρικμό 

τθσ αίτθςισ τουσ, θ ιςχφσ του οποίου παφει τθν 20θ Ιανουαρίου 2021. 4. Οι γονείσ και/ι 

κθδεμόνεσ ειςακτζου/ασ μακθτι/τριασ ςε ΠΕΙ.., εφόςον επικυμοφν να γίνει μετεγγραφι 

του μακθτι/τριασ από το ςχολείο, ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο ΠΕΙ.. όπου 

κρίνεται ειςακτζοσ/α, μεριμνοφν για τθ μετεγγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ από το ςχολείο 

εγγραφισ ςτο ΠΕΙ. όπου κρίνεται ειςακτζοσ/α, εντόσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ ζναρξθσ του 

ςχολικοφ ζτουσ. 5. Οι Διευκυντζσ/ντριεσ των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ καλοφνται να ενθμερϊςουν όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 6. Επιμζρουσ κζματα και λεπτομζρειεσ που δεν προβλζπονται ςτθν 

παροφςα απόφαςθ ρυκμίηονται με αποφάςεισ τθσ Διοικοφςασ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ 

Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων. Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΗΩΘ Μ. ΜΑΚΡΘ 


