
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου _____________________________________________  

Ανακοίνωση για φοίτηση μαθητών στην Α΄ Τάξη 

του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου το σχολικό έτος 2020-21 

Με βάση τον Νόμο 4692-2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 73160/Δ6/12-6-2020 για τη διαδικασία κατάθεσης ηλεκτρονικών 

αιτήσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στις εισαγωγικές τάξεις των Προτύπων και των 

Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021, τον Πίνακα με τα Υφιστάμενα κενά θέσεων 

μαθητών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-

2021, την Υπουργική Απόφαση 73226/Δ6/12-6-2020 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές 

ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021» 

και το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ ανακεφαλαιώνουμε τα ακόλουθα: 

Α. Οι απόφοιτοι του συνδεδεμένου Πρότυπου (ως τώρα Πειραματικού) Γυμνασίου Ηρακλείου 

συνεχίζουν αυτοδίκαια τη φοίτησή τους στην Α΄ Τάξη στο συνδεδεμένο Πρότυπο Γενικό Λύκειο 

Ηρακλείου, εφόσον το επιθυμούν. Υποθέτουμε ότι η επιθυμία αυτή θα αποτυπωθεί με την ορθή 

εγγραφή του απόφοιτου από τον γονέα ή κηδεμόνα του στην διαδικτυακή εφαρμογή e-eggrafes, μέσω 

της επιλογής «ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» (ή όπως 

παρεμφερώς αναδιατυπωθεί φέτος) στο πεδίο «Τύπος σχολείου που θέλω». Εφιστούμε, συνεπώς, την 

προσοχή των γονέων και κηδεμόνων σε αυτό. 

Β. Οποιοσδήποτε απόφοιτος άλλου Γυμνασίου επιθυμεί τη φοίτησή του στην Α΄ Τάξη στο Πρότυπο 

Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, πρέπει να συμμετάσχει στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα 

πραγματοποιηθεί με την ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

(ΔΕΠΠΣ) στις 29 Ιουνίου στο χώρο του Πρότυπου Γενικού Λύκειο Ηρακλείου (δείτε σχετικές 

οδηγίες για μαθητές και γονείς, καθώς και δείγμα απαντητικού φύλλου από την ΔΕΠΠΣ -βρείτε 

δείγματα θεμάτων και παλαιότερα θέματα στον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ).  

Για τη συμμετοχή στη δοκιμασία εισαγωγής είναι απαραίτητη η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από 

τον γονέα ή κηδεμόνα στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί υπό την ευθύνη της 

ΔΕΠΠΣ, για τη διεκδίκηση μίας από τις έξι (6) κενές θέσεις που κατ’ εκτίμηση έχουν ανακοινωθεί 

για την Α΄ Τάξη του σχολείου μας. Προσοχή στην αίτηση, στη συμπλήρωση του ορθού ΑΜΚΑ του 

υποψηφίου μαθητή και στην επιλογή ως επιθυμητού σχολείου, του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.  

Ως αποκλειστική προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση έχει οριστεί η 20 Ιουνίου. Σε περίπτωση 

μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι απαραίτητο να προσκομιστούν ή 

να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχολείο μας, έως την 19η Ιουνίου 

2020 με φυσική παρουσία και έως την 20η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά. 

Βάσει της βαθμολογικής επίδοσης των συμμετεχόντων, θα προκύψουν (α) πίνακας με σειρά 

κατάταξης των εισακτέων και (β) πίνακας με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων, ο δεύτερος με ισχύ 

έως και τις 19/01/2020. 

Γ. Για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων στην Β΄ ή Γ΄ τάξη (ή και στην Α΄ μετά την εξάντληση του 

πίνακα επιλαχόντων) πραγματοποιείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων τις πρώτες μέρες έναρξης του 

σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του σχολείου. Η 

ύπαρξη κενών θέσεων ανακοινώνεται στο διάστημα της κατά το νόμο διαπίστωσής τους. 

Η παρούσα ανακοίνωση συντάχθηκε προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων και δεν υποκαθιστά τις 

επίσημες αποφάσεις, νόμους, κλπ. που αναφέρθηκαν παραπάνω, και στα οποία οφείλετε να 

ανατρέξετε για λεπτομέρειες και τις υπόλοιπες απαραίτητες πληροφορίες και ενέργειες. 
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