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Α. Δισαγωγή μαθητών/τπιών στην εισαγωγική τάξη στα Πειπαματικά Σσολεία 
 
 

1. Η εηζαγσγή καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ εηζαγσγηθή ηάμε Πεηξακαηηθώλ Νεπηαγσγείσλ, 
Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 πξαγκαηνπνηείηαη κε 
θιήξσζε. 
 

2. Η αλσηέξσ θιήξσζε ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ηελ Πέκπηε 24 Ινπλίνπ 2021. 
 
3. Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε θάζε ηκήκα εηζαγσγηθήο ηάμεο Πεηξακαηηθνύ 
Σρνιείνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ε νπνία εθδίδεηαη έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΔΠ.Δ.Σ. θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε ίδξπζεο ή 
ραξαθηεξηζκνύ ελόο ζρνιείνπ σο ΠΔΙ.Σ., ε εηζήγεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ 
ππνβάιιεηαη από ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα ή Πξντζηάκελν/ε ηνπ ΠΔΙ.Σ. γηα ην πξώην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο ΠΔΙ.Σ., αλ δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ην ΔΠ.Δ.Σ. θαηά ηνλ ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο εηζήγεζεο. 
 
4. Σε πεξίπησζε δηαζπλδεδεκέλσλ ΠΔΙ.Σ., νη απόθνηηνη ηνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ ηεο 

ίδηαο ή πξνεγνύκελεο βαζκίδαο εγγξάθνληαη ζην ζπλδεδεκέλν Πεηξακαηηθό Σρνιείν ηεο 
ίδηαο ή επόκελεο βαζκίδαο, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. 
 
5. Οη γνλείο θαη/ή θεδεκόλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κα- ζεηώλ/ηξηώλ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 

2021-2022, δύλαληαη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα εηζαγσγή ζε έλα κόλν ΠΔΙ.Σ., αλεμάξηεηα 
από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ηεο παξνύζαο δελ απνθιείεη ηελ 
δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα εηζαγσγή θαη ζε Πξόηππν Σρνιείν.  
 

6. Οη γνλείο θαη/ή θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο 
ζε ΠΔΙ.Σ. κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο, ππνβάινπλ αίηεζε κέζσ ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο 
Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr), ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηελ ππό 
ζηνηρεία 73160/Γ6/12-6-2020 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Ηιεθηξνληθέο αηηήζεηο γηα 

εηζαγσγή ζηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά Σρνιεία» (Β’ 2260), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη, από 28 Μαΐνπ έσο 17 Ινπλίνπ 2021. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο απνδίδεηαη ν θσδηθόο θαη ην θιεηδί ηεο αίηεζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα 
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο από ηνπο αηηνύληεο/νύζεο. Μία εκέξα κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο νη θαηαζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε επζύλε 
ηνπ νηθείνπ ΔΠ.Δ.Σ., ή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΠΔΙ.Σ., ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπγθξνηεζεί 
ην νηθείν ΔΠ.Δ.Σ, αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ νηθείνπ 
ΠΔΙ.Σ. κε αλαθνξά ζηνλ θσδηθό ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ.  

 
7. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη από ηξηκειή Δπηηξνπή (Δπηηξνπή Κιήξσζεο) ε νπνία νξίδεηαη 
από ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ., θαη δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, παξνπζία κειώλ ηεο 
Γ.Δ.Π.Π.Σ., εθπξνζώπνπ ηνπ Ι.Δ.Π., ζπκβνιαηνγξάθνπ ή δηθεγόξνπ θαη κε δπλαηόηεηα 

παξάζηαζεο Πξνέδξσλ ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ. 
Έξγν ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο είλαη ε δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαζώο θαη ε 
ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο, ζπλνδεπόκελν από ζπλεκκέλν πίλαθα 
θαηάηαμεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία, ην νπνίν ππνβάιιεη ζηε 

Γ.Δ.Π.Π.Σ., κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
8. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά ζύκθσλα κε ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία: 
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(α) Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ρσξίδνληαη ζε έλα θαη κνλαδηθό θύιιν 
εξγαζίαο (Excel), ζύκθσλα κε ηνπο νξηζηηθνπνηεκέλνπο από ηα ΔΠ.Δ.Σ. πίλαθεο ηνπ 
εδαθίνπ 6, ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

(β) Σε θάζε ππνςήθην/α απνδίδνληαη δύν ηπραίνη αξηζκνί κέζσ ηεο γελλήηξηαο ηπραίσλ 
αξηζκώλ ηνπ σο άλσ ινγηζκηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπλάξηεζεο RANDBETWEEN κε 
νξίζκαηα έλαλ ειάρηζην αξηζκό α θαη έλαλ κέγηζην αξηζκό β, νη νπνίνη πξνηείλνληαη από 
ηνπο παξαθνινπζνύληεο ηε δηαδηθαζία. 

(γ) Κιεξώλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο, νη νπνίνη/εο αλήθνπλ ζηε γεληθή θαη ζηηο εηδηθέο 
θαηεγνξίεο, θαηά ηελ αύμνπζα ζεηξά ηνπ πξώηνπ ηπραίνπ αξηζκνύ πνπ ηνπο απνδίδεηαη από 
ηε ζπλάξηεζε, θαηά ηξόπν ώζηε λα ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σε πεξίπησζε πνπ ζε κία δηαζέζηκε ζέζε 

αληηζηνηρνύλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο/κίαο ππνςεθίνπ/αο, ιόγσ απόδνζεο ίδηνπ πξώηνπ 
ηπραίνπ αξηζκνύ, γίλεηαη ρξήζε ηνπ δεύηεξνπ ηπραίνπ αξηζκνύ πνπ ηνπο απνδόζεθε. 
(δ) Τν αξρείν κεηά ηελ απόδνζε ησλ αξηζκώλ άκεζα θαη ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη άιιε 
πεξαηηέξσ ελέξγεηα θπιάζζεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., ηνπ 

Ι.Δ.Π. θαη ζην/ζηε δηθεγόξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
 
9. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο απνζηέιιεηαη από ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ, ζε 
θάζε ζρνιείν ην αξρείν ηνπ εδαθ. δ’ ηεο παξ. 8 ρσξίο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ/ζπκκεηερνπζώλ ζηελ θιήξσζε. Σηε ζπλέρεηα, κε επζύλε ησλ ΔΠ.Δ.Σ. ησλ 
ΠΔΙ.Σ., αλαξηάηαη άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θάζε ζρνιείνπ 
πίλαθαο κε ηνπο θσδηθνύο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ηαμηλνκεκέλν θαηά θζίλνπζα ζεηξά ησλ ηπραίσλ αξηζκώλ πνπ 

ηνπο έρνπλ απνδνζεί κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 
 
10. Δηδηθόηεξα, ζηελ ελ ιόγσ θιήξσζε ην 80% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ πιεξώλεηαη 
κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ ππνςεθίσλ καζεηώλ/ηξηώλ, κε ηζνθαηαλνκή σο πξνο ην θύιν. 

Τν 20% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ πιεξώλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 
ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο πνπ ηελ απνηεινύλ: α) δίδπκα ή ηξίδπκα αδέιθηα ή αδέιθηα 
(πηνζεηεκέλα ή κε) καζεηώλ/ηξηώλ γελλεκέλα ην ίδην έηνο θαη εθόζνλ έλαο/κία εθ ησλ 
αδειθώλ θιεξώζεθε ζηελ πξώηε θιήξσζε β) αδειθνί/έο καζεηώλ/η ξηώλ πνπ ήδε θνηηνύλ 

ζην ζπλδεδεκέλν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό Σρνιείν ή ζην ζπλδεδεκέλν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην 
ή ζην ζπλδεδεκέλν Πεηξακαηηθό Λύθεην αιιά όρη ζηελ ηάμε απνθνίηεζεο ηεο εθάζηνηε 
αλώηεξεο βαζκίδαο δηαζπλδεδεκέλσλ ζρνιείσλ θαη γ) ηέθλα εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ 
κε ζεηεία ζην ΠΔΙ.Σ. ελδηαθέξνληνο ή ζε δηαζπλδεδεκέλν κε απηό ΠΔΙ.Σ. Οη θελέο ζέζεηο 

ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο πιεξώλνληαη θαηά ηελ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο σο εμήο: πξνεγνύληαη 
νη καζεηέο/ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο α, έπνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο β, εθόζνλ 
πθίζηαληαη θελέο ζέζεηο θαη αθνινπζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο γ, εθόζνλ νκνίσο 
πθίζηαληαη θελέο ζέζεηο. 

 
11. Τν ΔΠ.Δ.Σ., ή ν Γηεπζπληήο/Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
ζπγθξνηεζεί ην νηθείν ΔΠ.Δ.Σ. ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ 
πξνθεξπρζεί, ηνλ πίλαθα ηεο παξ. 9 θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 10, θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα 

εηζαθηέσλ θαη επηιαρόλησλ/νπζώλ, ε ηζρύο ηνπ νπνίνπ παύεη ηελ 20ή Ιαλνπαξίνπ 2022 θαη 
ηνλ γλσζηνπνηεί κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ ζρνιείνπ. 
 

12. Οη γνλείο θαη/ή θεδεκόλεο εηζαθηένπ/αο καζεηή/ηξηαο ζε ΠΔΙ.Σ., εθόζνλ επηζπκνύλ λα 
γίλεη κεηεγγξαθή ηνπ καζεηή/ηξηαο από ην ζρνιείν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην 
ΠΔΙ.Σ. όπνπ θξίλεηαη εηζαθηένο/α, κεξηκλνύλ γηα ηε κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο από 
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ην ζρνιείν εγγξαθήο ζην ΠΔΙ.Σ όπνπ θξίλεηαη εηζαθηένο/α, εληόο ηεο πξώηεο εβδνκάδαο 
έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 
 

 

Β Πλήπωση κενών θέσεων στιρ λοιπέρ, πλην τηρ εισαγωγικήρ στα Πειπαματικά 

Νηπιαγωγεία, Γημοτικά Σσολεία, Γςμνάσια και Λύκεια 
 

1. Η πιήξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ ζηηο ινηπέο ηάμεηο ησλ ΠΔΙ.Σ. θαη ηεο εηζαγσγηθήο εθόζνλ 
δελ ππάξρεη πίλαθαο επηιαρόλησλ ή έρεη εμαληιεζεί, νη νπνίεο ηπρόλ αλαθύςνπλ κε ηελ 
έλαξμε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022, 
πξαγκαηνπνηείηαη κε θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη ζην εθάζηνηε ΠΔΙ.Σ. κε επζύλε ηνπ 

ΔΠ.Δ.Σ. θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ θάζε ΠΔΙ.Σ. 
 
2. Οη θελέο ζέζεηο, θαζώο θαη θάζε εηδηθόηεξν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ δηελέξγεηα ηεο 
θιήξσζεο αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε ζρνιείνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο 2021-2022 θαζώο θαη θάζε θνξά πνπ πξνθύπηνπλ θελέο ζέζεηο. Αλ ν αξηζκόο ησλ 
ππνςεθίσλ καζεηώλ/ηξηώλ είλαη ίζνο ή κηθξόηεξνο από ηνλ αξηζκό ησλ θελώλ ζέζεσλ, ην 
νηθείν ΔΠ.Δ.Σ. απνθαζίδεη ηελ εηζαγσγή όισλ αλεμαηξέησο ησλ ππνςεθίσλ, ρσξίο 
δηελέξγεηα θιήξσζεο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηελεξγεί θιήξσζε. Με απόθαζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ., θαζνξίδεηαη θάζε εηδηθόηεξν δήηεκα ζρεηηθό κε ηε δηεμαγσγή ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πιήξσζε ησλ σο άλσ θελώλ ζέζεσλ.  
 
3. Τν ΔΠ.Δ.Σ. επηθπξώλεη ην απνηέιεζκα θαη γλσζηνπνηεί κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θαη ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ: 
α) Πίλαθα κε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ εηζαθηέσλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά απόιπηε ζεηξά 
θιήξσζεο γηα ην θάζε θύιν κε αλαθνξά ζηνλ θσδηθό ηεο αίηεζήο ηνπο θαη 
β) πίλαθα κε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ επηιαρόλησλ/νπζώλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά απόιπηε ζεηξά 

θιήξσζεο γηα ην θάζε θύιν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκό ηεο αίηεζήο ηνπο, ε ηζρύο ηνπ νπνίνπ 
παύεη ηελ 20ή Ιαλνπαξίνπ 2021. 
 
4. Οη γνλείο θαη/ή θεδεκόλεο εηζαθηένπ/αο καζεηή/ ηξηαο ζε ΠΔΙ.Σ., εθόζνλ επηζπκνύλ λα 

γίλεη κεηεγγξαθή ηνπ καζεηή/ηξηαο από ην ζρνιείν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην 
ΠΔΙ.Σ. όπνπ θξίλεηαη εηζαθηένο/α, κεξηκλνύλ γηα ηε κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο από 
ην ζρνιείν εγγξαθήο ζην ΠΔΙ.Σ. όπνπ θξίλεηαη εηζαθηένο/α, εληόο ηεο πξώηεο εβδνκάδαο 
έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 
5. Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο θαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηόηεηάο ηνπο.  
 

6. Δπηκέξνπο ζέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα απόθαζε 
ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Πξόηππσλ θαη 
Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ (ΓΔΔΠΠΣ). 

 


