
Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ή 

Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) 
 

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή/και 

Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή/και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) για το σχολικό έτος 2023-24 . 

Η εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία γίνεται κατόπιν δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, ενώ 

στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με δημόσια κλήρωση. Η συμμετοχή στην κλήρωση ή την δοκιμασία (τεστ) 

δεξιοτήτων δεν περιορίζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή. 

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί την 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. 

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν: 

 οι γονείς ή κηδεμόνες ή  

 άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως,  

Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. 

Θα χρειαστεί: 

 να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet 

 να επισυνάψετε  Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί  στην υποβολή της αίτησης. 

 να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ειδικότερα: διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, 

ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 

 να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας 

 να συμπληρώσετε τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (ο Αριθμός 

μητρώου βρίσκεται πάνω στους τίτλους προόδου που λαμβάνετε από το σχολείο φοίτησης) προκειμένου να 

γίνει έλεγχος φοίτησης. Για τις αιτήσεις που αφορούν το προνήπιο, δεν απαιτείται Αριθμός Μητρώου 

μαθητή. Αντ’ αυτού, επιλέγετε το νηπιαγωγείο στο οποίο ο/η μαθητής/τρια ανήκει βάσει της διεύθυνσης 

κατοικίας ή το νηπιαγωγείο της πρώτης εγγραφής στο οποίο έχει καταθέσει αίτηση εγγραφής. 

 να επιλέξετε  σχολεία και ειδικότερα:  

α) το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος, 

β) το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο), 

γ) το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και  

δ) το Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) ενδιαφέροντος.  

Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή 

Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες 

σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο 

ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών. 

 να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών που μετέχουν στην 

κλήρωση των Πειραματικών Σχολείων. 

 να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων  

 

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης και των εξετάσεων, με την είσοδο στην υπηρεσία, μπορείτε να 

ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική  Υπουργική Απόφαση ή στην ενότητα Συχνές 

ερωτήσεις στο περιβάλλον της πλατφόρμας αιτήσεων. 

http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/Δικαιολογητικά-για-ειδικές-κατηγορίες__ΕΑΕ.pdf
http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/Δικαιολογητικά-για-ειδικές-κατηγορίες__ΕΑΕ.pdf
https://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/FEK-2023-Tefxos-B-01062-downloaded-07_03_2023.pdf

