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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για 

το σχολικό έτος 2022-23  

Σχετ. 1. Αρ. Πρωτ. 23990/Δ6/02.03.2022 (ΑΔΑ:6ΠΧ946ΜΤΛΗ-ΟΨΥ) 
2. Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 (ΑΔΑ: 6ΩΗ346ΜΤΛΗ-7Ν7) 
3. Φ.6/18466/Δ1/18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54 
4. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει 
5. Αρ. Πρωτ. 4388/ΓΔ4/14.04.2022 

 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων μαθητών/τριών στην 
εισαγωγική τάξη των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων παρακαλούνται οι 
Διευθυντές/ντριες των οικείων Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε. και των ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ. να προβούν στις 
παρακάτω ενέργειες κατά περίπτωση:  

Α. Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 

Ο/H  Προϊστάμενος/η του Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή ο/η Διευθυντής/ντρια του 
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο,  όλους 
τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών προνηπίων/νηπίων/μαθητών/τριών ότι 
έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής 
στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για 
εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή 
κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος. 
Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
----- 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   

----- 
Ταχ. Δ/νση :            Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:            15180 – Μαρούσι 
Πληροφορίες:         Λ. Παπατσίμπα, Ε. Λαδά 
Τηλέφωνο:             210 344. 2905 

210 344.2472 
Ηλ. Ταχυδρομείο: atpps@minedu.gov.gr 

 
 
 

  
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι,   24/05/2022 
Αρ. Πρωτ.:   60796 /Δ6 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.  
3. Πειραματικά  Νηπιαγωγεία, 
Πειραματικά  Δημοτικά Σχολεία, 
Πειραματικά και Πρότυπα Γυμνάσια 
Πειραματικά και Πρότυπα Λύκεια 
 
      
(Με ηλεκτρονική διεκπεραίωση)  
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες 
Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022.  

   Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών ενημερώνονται άμεσα από 
τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο 
ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να 
υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην 
οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά, αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια 
προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.  

Ακολούθως, μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, οι 
Διευθυντές/ντριες ενημερώνουν την πλατφόρμα των αιτήσεων και καταρτίζουν τον τελικό 
πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, τον αναρτούν στην 
ιστοσελίδα, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών και τον  διαβιβάζουν στην οικεία  
Διεύθυνση Π.Ε. με τα πλήρη στοιχεία όλων των στηλών (όπως εξάγονται από την πλατφόρμα 
αιτήσεων) μέχρι την Τρίτη 31/5/2022.  

Λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , οι εισακτέοι 
μαθητές/τριες στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία,  που θα φοιτήσουν στο 
Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού, έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά 
εγγραφής στο σχολείο που ανήκουν χωροταξικά, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους 
(σχολείο πρώτης εγγραφής) σύμφωνα με την Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 (ΑΔΑ: 6ΩΗ346ΜΤΛΗ-
7Ν7) «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22» και την 
Φ.6/18466/Δ1/18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) «Εγγραφές μαθητών/τριών στα 
Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23».   
 

Α1) Για τα προνήπια:   

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) αφού λάβουν τα πλήρη στοιχεία των 
εισακτέων προνηπίων του Πειραματικού Νηπιαγωγείου που ανήκει στην ευθύνη τους:  

i) Επικαιροποιούν την κατανομή των προνηπίων της περιοχής ευθύνης τους στα 
Νηπιαγωγεία, αφαιρώντας τα προνήπια που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο από το σχολείο πρώτης εγγραφής και τα κατανέμουν στο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο. Τα προνήπια κατανέμονται από το νηπιαγωγείο  πρώτης εγγραφής στο 
Πειραματικό νηπιαγωγείο με ευθύνη της Δ.Π.Ε  μέσω της εφαρμογής “Πρώτη Εγγραφή” 
με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται από την Εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής 
μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία του ΙΕΠ. 

ii) Διαβιβάζουν τα ως άνω στοιχεία στις Δ.Π.Ε., στην ευθύνη των οποίων ανήκουν τα 
νηπιαγωγεία στα οποία οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων προνηπίων στο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο έχουν καταθέσει αίτηση “Πρώτης Εγγραφής”, ώστε να προβούν στις 
ενέργειες που περιγράφονται στην A1(i). 

Κατά τα  λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται 
η διεύθυνση κατοικίας, καθώς τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια. Σε περίπτωση που 
έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο νηπιαγωγείο πρώτης 
εγγραφής, αυτά διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο. 

Α2) Για τα νήπια: Εάν στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο υπάρχουν  επιτυχόντες (γεννηθέντες 
2017) θα πρέπει να γίνει η μετεγγραφή από το Νηπιαγωγείο που φοιτούν (νηπιαγωγείο 
προέλευσης) στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο. Για το λόγο αυτό ο/η  Προϊστάμενος/μένη του 
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Πειραματικού Νηπιαγωγείου χορηγεί «Βεβαίωση Επιτυχίας σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο»  
στον γονέα/κηδεμόνα ώστε να την χρησιμοποιήσει για να καταθέσει αίτηση μετεγγραφής 
στο νηπιαγωγείο που φοιτά ο/η μαθητής/τρια. Για τη μετεγγραφή ισχύουν όσα ορίζονται στο 
άρθρο 8 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Α3) Για τους μαθητές Α΄ Δημοτικού:  

Οι Διευθύνσεις Π. Ε.  αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων του Πειραματικού Δημοτικού 
ευθύνης τους, 

i) επικαιροποιούν την κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ Δημοτικού της περιοχής 
ευθύνης τους στα σχολεία, αφαιρώντας τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στο 
Πειραματικό Σχολείο από το σχολείο που έχουν κατανεμηθεί χωροταξικά και 
προβαίνουν στην καταχώρισή τους στο Πειραματικό Δημοτικό. Ενημερώνουν: iα) τα 
σχολεία που έχει γίνει η πρώτη αίτηση εγγραφής ότι οι μαθητές/τριες δεν θα εγγραφούν 
σε αυτά iβ) τα νηπιαγωγεία που φοιτούν οι εισακτέοι στα Πειραματικά Δημοτικά ώστε 
να αποστείλουν τα Πιστοποιητικά Φοίτησης στα Πειραματικά Δημοτικά αντί στα 
Δημοτικά που έχει κατατεθεί η πρώτη αίτηση εγγραφής. 

ii) Διαβιβάζουν στις Δ.Π.Ε., στην ευθύνη των οποίων ανήκουν τα νηπιαγωγεία 
προέλευσης εισακτέων στο ΠΕΙ.Σ., τις ως άνω καταστάσεις, ώστε οι ως άνω Δ.Π.Ε. να 
προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στην A3(i). 

 Για τα δικαιολογητικά  εγγραφής των μαθητών/τριών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 
7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό 
στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας, που δεν απαιτείται καθώς 
τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια  Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί 
δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν 
χωροταξικά αυτά διαβιβάζονται, υπηρεσιακά στο Πειραματικό Δημοτικό εγγραφής. 

Οι προϊστάμενες/οι Νηπιαγωγείων προέλευσης θα πρέπει να κάνουν προώθηση, μέσω του 
Π.Σ. myschool, των επιτυχόντων μαθητών αντίστοιχα  στο Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας. 
 
Οι Διευθυντές/ντριες των Πειραματικών Δημοτικών θα πρέπει να εγγράψουν τους 
επιτυχόντες μαθητές στο Π.Σ. myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 
2022-2023. 
 

Β. Εγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια 

Β1) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου κατά περίπτωση 
ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του 
σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των 
επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για 
σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν 
δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο 
Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση  θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν 
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 
σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι 
ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα 
ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από την 
κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 
7 Μαΐου 2022.  
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Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αποσταλεί:  

i. στο σχολείο που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν  στις περιπτώσεις που: iα) οι 
μαθητές/τριες κληρώθηκαν σε Πειραματικό Γυμνάσιο και είναι ταυτόχρονα επιτυχόντες 
σε Πρότυπο Γυμνάσιο και iβ) οι μαθητές/τριες φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό 
συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο, στο οποίο εγγράφονται αυτοδίκαια, αλλά είναι 
επιτυχόντες σε Πρότυπο Γυμνάσιο.  

ii.στο σχολείο επιτυχίας τους σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών ενημερώνονται άμεσα από 
τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο 
ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να 
υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην 
οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια 
προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα. 

Β2) Ο/Η  Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου μετά τις τυχόν 
αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων 
και καταρτίζει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του 
σχολείου, τον αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των 
μαθητών και τον  διαβιβάζει στην οικεία  Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε. κατά περίπτωση με τα πλήρη 
στοιχεία όλων των στηλών (όπως εξάγονται από την πλατφόρμα αιτήσεων) μέχρι την Τρίτη 
31/5/2022.  

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων: 

i) Επικαιροποιούν την κατανομή των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου της περιοχής ευθύνης 
τους, αφαιρώντας τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό Σχολείο ή στο 
Πρότυπο Σχολείο από το σχολείο που έχουν κατανεμηθεί χωροταξικά και προβαίνουν 
στην καταχώρισή τους στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Γυμνάσιο.  

ii) Ενημερώνουν: iiα) τα Γυμνάσια στα οποία είχαν κατανεμηθεί οι μαθητές ότι δεν θα 
εγγραφούν σε αυτά iiβ) τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία φοιτούν οι εισακτέοι στα 
Πειραματικά ή Πρότυπα Γυμνάσια ώστε να αποστείλουν τους Τίτλους Σπουδών στα 
Πρότυπα ή Πειραματικά Γυμνάσια επιτυχίας τους. 

iii.  Διαβιβάζουν τα στοιχεία εισακτέων σε ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ. ευθύνης άλλων Δ.Δ.Ε στις οποίες 
χωροταξικά ανήκουν τα Σχολεία Προέλευσης των επιτυχόντων μαθητών/τριών, ώστε οι 
ως άνω Διευθύνσεις να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειeς όπως περιγράφονται στα 
εδάφια (i) και (ii) της παραγράφου Β2 της παρούσης. 

Για τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9  της 
79942/ΓΔ4/19/31-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση 
που έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο Γυμνάσιο που 
ανήκουν χωροταξικά, διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο 
επιτυχίας. 

Οι Διευθυντές/ντριες, Δημοτικών προέλευσης θα πρέπει να κάνουν προώθηση, μέσω του 
Π.Σ. myschool, των επιτυχόντων μαθητών αντίστοιχα στο Πειραματικό/Πρότυπο Γυμνάσιο 
επιτυχίας. 
Οι Διευθυντές/ντριες των Πειραματικών/Πρότυπων Γυμνασίων θα πρέπει να εγγράψουν 
τους επιτυχόντες μαθητές στο Π.Σ. myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού ́έτους 
2022-2023. 
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Γ. Εγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια 

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην υπό 
στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) ΥΑ, όπως ισχύει και επικαιροποιήθηκε με την με 
στοιχεία 438887/ΓΔ4/14.04.2022 εγκύκλιο. 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου κατά περίπτωση ενημερώνει 
με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι 
έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, 
την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε 
Πειραματικό ή Πρότυπο Λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή 
κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην 
εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες 
Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η 
Μαΐου 2022 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.  

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αποσταλεί:  

i) στο σχολείο που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν  στις περιπτώσεις: α) οι μαθητές 
κληρώθηκαν σε Πειραματικό Λύκειο και είναι ταυτόχρονα επιτυχόντες σε 
Πρότυπο Λύκειο και β) οι μαθητές φοιτούν σε Πειραματικό Γυμνάσιο 
συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο, στο οποίο εγγράφονται αυτοδίκαια, αλλά 
είναι επιτυχόντες σε Πρότυπο Λύκειο.  

ii) στο σχολείο επιτυχίας τους σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών ενημερώνονται άμεσα από 
τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο 
ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να 
υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην 
οικεία σχολική μονάδα, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια 
προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.  

Στη  συνέχεια ο/η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου μετά τις τυχόν 
αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων 
και καταρτίζει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του 
σχολείου, τον αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των 
μαθητών μέχρι την Τρίτη 31/5/2022.  

Η εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία του ΙΕΠ ενημερώνει την εφαρμογή e-eggrafes του Υ.ΠΑΙ.Θ..  

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

 α. Η εφαρμογή του ΙΕΠ ενημερώνει την εφαρμογή e-εγγραφές βάσει των 

διαδικασιών που έχουν καθοριστεί 

β. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες 

ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής e-

εγγραφές παρά την ήδη γνωστοποιημένη εισαγωγή τους στα ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ..   
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Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς 
καθώς και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής e-eggrafes του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα ενημερωθείτε 
με νεότερη εγκύκλιο. 

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
ισχύουν για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

 

 

Παράρτημα 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Επιτυχόντα (άρνηση θέσης) 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Επιλαχόντα (αποδοχή θέσης) 

  

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζωή Μακρή 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής  

4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.  
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών – Τμήμα Β΄  
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α΄  

7. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  

8. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμ. & Οργάνωσης Π.Ε. 

9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε  
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Παράρτημα 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ (ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): …..ΠΡΟΤΥΠΟ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ……………………………… 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :  

 

Α) Είμαι κηδεμόνας του/της  μαθητή/τριας: ………………………………………………………… με 

εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου ……………………………. στην εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής 

μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. 

(επιλέξτε ανάλογα:) 

 

ο/η οποίος/α διακρίθηκε ως επιτυχών/ούσα στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη φοίτηση στην  Α΄ τάξη 

(Γυμνασίου/Λυκείου επιλέξτε ανάλογα) …………………….του 

Πρότυπου ……………………………………. ……………..για το σχολικό έτος 2022-23, έπειτα από τις 

εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.  

             . 

  ο/η οποίος/α κληρώθηκε ως εισακτέος/α  για τη φοίτηση στην 

τάξη  ……………………………………….  

(Προνηπίου/Νηπίου/Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου επιλέξτε ανάλογα) ………………………….. 

του .…Πειραματικού …………… ………………για το σχολικό έτος 2022-23, έπειτα από την κλήρωση 

που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022. 
 

Β) ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ  το παιδί μου να εγγραφεί στο ανωτέρω σχολείο που εισάγεται σύμφωνα με τους 

Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του. Γνωρίζω ότι αποδεσμεύω την θέση του, η οποία θα πληρωθεί από άλλον υποψήφιο. 

 
Ημερομηνία:    ......  /   ....  /2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον ή την δηλούντα δηλούσα.   
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ (ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): …..ΠΡΟΤΥΠΟ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ……………………………… 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :  

 

Α) Είμαι κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας: …………………………………………………………… 

με εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου ……………………………. στην Εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής 

μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. 

(επιλέξτε ανάλογα:) 

 

ο/η οποίος/α διακρίθηκε ως ΕΠΙΛΑΧΏΝ/ΟΥΣΑ στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη φοίτηση στην  

Α΄ τάξη (Γυμνασίου/Λυκείου επιλέξτε ανάλογα) …………………….του 

Πρότυπου ……………………………………. ……………..για το σχολικό έτος 2022-23 σχολείου έπειτα 

από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.  

             . 

  ο/η οποίος/α κληρώθηκε ως ΕΠΙΛΑΧΏΝ/ΟΥΣΑ για τη φοίτηση στην 

τάξη  ……………………………………….  

(Προνηπίου/Νηπίου/Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου επιλέξτε ανάλογα) ………………………….. 

του …Πειραματικού …………… ………………για το σχολικό έτος 2022-23, έπειτα από την κλήρωση 

που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022  
 

Β) ΕΠΙΘΥΜΩ το παιδί μου να εγγραφεί και να φοιτήσει στην ……………………………….. τάξη 

του ανωτέρω σχολείου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την κενούμενη  θέση εισακτέου σύμφωνα με τους Πίνακες 

Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του. 

 
Ημερομηνία:    ......  /   ....  /2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον ή την δηλούντα δηλούσα.  
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