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Αρ. Πρωτ.:      28548 /Δ6

ΠΡΟΣ:  Πρότυπα  και  Πειραματικά
Σχολεία

ΚΟΙΝ: 
1. Π.Δ.Ε και Π.Ε.Π.Π.Σ.
2. Δ.Δ.Ε και Δ.Π.Ε. της χώρας
3. Πρόεδροι,  Συντονιστές Ε.Ε.

και  μέλη  των  ΕΠ.Ε.Σ  των
Π.Σ.  και  ΠΕΙ.Σ  (διά  των
Δ/ντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ)

4. ΙΕΠ
5. Σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (διά των 
Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης)

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή μαθητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23
ΣΧΕΤ: 

1. Η από στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα 

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» Υπουργική 

απόφαση (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) ( Β’1144), 

2. η υπό στοιχεία  2340/Δ6/2-3-22 «Ηλεκτρονικές 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 εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και 

ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23 με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου» 

Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΠΘ46ΜΤΛΗ-Ω36) 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  Ηλεκτρονική  Πλατφόρμα  για  την  κατάθεση  αιτήσεων  από  τους

ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά

Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη

31  Μαρτίου  2022  και  ώρα  15:00.  Η  πρόσβαση  στην  πλατφόρμα  μπορεί  να  γίνει  μέσω  του

συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-

mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών με τον πλέον πρόσφορο τρόπο

(ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου,  δελτίο τύπου,  τοιχοκόλληση στην  είσοδο της σχολικής

μονάδας κ.ά.). 

Μπορείτε  να  βρείτε  τα  παραπάνω  σχετικά  έγγραφα  στην  ιστοσελίδα  της  Δ.Ε.Π.Π.Σ.

https://depps.minedu.gov.gr/ .
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 Η  εισαγωγή  μαθητών/τριών  στην  εισαγωγική  τάξη  Πειραματικών  Νηπιαγωγείων,  Δημοτικών,

Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική

κλήρωση,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  την  Παρασκευή  6  Μαΐου  2022. Σε  περίπτωση

διασυνδεδεμένων  ΠΕΙ.Σ.,  οι  απόφοιτοι  του  Πειραματικού  Σχολείου  της  ίδιας  ή  προηγούμενης

βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας,

εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.

Η  εισαγωγή  των  μαθητών/τριών  στην  Α΄  τάξη  των  Προτύπων  Γυμνασίων  και  Α΄  τάξη  Πρότυπων

Λυκείων   για  το  σχολικό  έτος  2022-2023  πραγματοποιείται  με  δοκιμασία  (τεστ)  δεξιοτήτων  με

ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής

Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Σε  περίπτωση  διασυνδεδεμένων  Προτύπων  Σχολείων,  οι  απόφοιτοι  του  Προτύπου  Γυμνασίου

εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση

της  προηγούμενης  βαθμίδας.  Στην  περίπτωση  που  στην  Α΄  τάξη  των  διασυνδεδεμένων  Λυκείων

προκύπτουν  κενές  θέσεις  αυτές  καλύπτονται  με  δοκιμασία  (τεστ)  δεξιοτήτων.  Στην  παρακάτω

διεύθυνση  μπορείτε  να  δείτε  τα  Π.Σ.  και  ΠΕΙ.Σ.  καθώς  και  τη  μεταξύ  τους  διασύνδεση:

https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899.

Γονείς  και  κηδεμόνες  μαθητών/τριών  που  θα  συμμετάσχουν  σε  κλήρωση  για  εισαγωγή  σε

Πειραματικό  Σχολείο  ή  σε  δοκιμασία  δεξιοτήτων για  εισαγωγή σε  Πρότυπο Σχολείο  οφείλουν  να

εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη

θέση  του/της  μαθητή/τριας  σε  δημόσιο  σχολείο,  για  την  περίπτωση  που  δεν  εισαχθεί  στο

Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμούν.

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού, κυρίας Ζ. Μακρή 

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

4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 

5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήματα Α’ & Β’ 

6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
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Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ
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