
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ανακοίνωση 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας (6/9, 11:00 π.μ.) της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 
για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυ-
κείου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2022-2023, ανακοινώνονται τα ακόλουθα για την δια-
δικασία πλήρωσης: 

1. A΄ Τάξη  
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις συμμετοχής για τέσσερις (4) κε-
νές θέσεις. Οι κωδικοί συμμετοχής1 των υποψηφίων αυτών είναι (τα τέσσερα πρώτα ψη-
φία των κωδικών ταυτίζονται με τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότη-
τάς των): 

41924397 42139847 42153701 42299421 42925207 42959421 

42962010 42985244 43045252 43075652 43099776 43141016 

43272639 44619198 78725117 78838917 79262146 79319421 

79413066 96998835 97149421 97178900 97302591 97367822 

Συνεπώς, την Τετάρτη 7/9, στις 09:00 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, κατ’ 
εφαρμογή της Υ.Α. 28270/Δ6/14.03.2022/ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ. B΄ 1144/2022), και των οδηγιών 
της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), όπως 
συνοψίζονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.  

Οι 24 υποψήφιοι/ες καλούνται στο χώρο του σχολείου (Γιάννη Κορνάρου 17, Εσταυρωμέ-
νος, 714 10 Ηράκλειο), στις 08:30, έχοντας μαζί τους στυλό (μαύρο ή μπλε) ανεξίτηλης με-
λάνης, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα, μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό κα-
θώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Το κυλικείο του σχολείου θα είναι ανοι-
χτό μέχρι τις 09:30. Ο προηγούμενος διαγνωστικός έλεγχος για COVID-19 καθώς και η 
χρήση μάσκας για την προστασία της κοινότητας δεν είναι υποχρεωτικά. 

Η τρίωρη δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 09:00, εφόσον το πλήθος των συμμετεχό-
ντων/ουσών είναι τουλάχιστον πέντε (5) από τους/τις είκοσι τέσσερις (24) αιτηθέ-
ντες/είσες. Διαφορετικά, όλοι/ες οι παρόντες/ούσες θα είναι εισακτέοι/ες στην Α΄ Τάξη, 
χωρίς τη διεξαγωγή της δοκιμασίας. 

 
1 Ο κωδικός χρησιμεύει για την ανωνυμοποίηση των αποτελεσμάτων κατά τη δημοσίευσή τους. Οι 
υποψήφιοι δεν θα τον χρειαστούν κατά την εξέτασή τους. 

https://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/2223/DT-Kena-2223.pdf
https://goo.gl/maps/RJDwEPL6xtg3Lxr3A


2. Β΄ Τάξη 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα επτά (7) αιτήσεις συμμετοχής για πέντε (5) κενές θέσεις. Οι 
κωδικοί συμμετοχής των υποψηφίων αυτών είναι (τα τέσσερα πρώτα ψηφία των κωδικών 
ταυτίζονται με τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητάς των): 

42046924 42108897 42272508 42619421 42805085 79343362 

92894169 

Συνεπώς, την Τετάρτη 7/9, στις 09:00 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, κατ’ 
εφαρμογή της Υ.Α. 28270/Δ6/14.03.2022/ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ. B΄ 1144/2022), και των οδηγιών 
της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), όπως 
συνοψίζονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.  

Οι 7 υποψήφιοι/ες καλούνται στο χώρο του σχολείου (Γιάννη Κορνάρου 17, Εσταυρωμέ-
νος, 714 10 Ηράκλειο), στις 08:30, έχοντας μαζί τους στυλό (μαύρο ή μπλε) ανεξίτηλης με-
λάνης, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα, μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό κα-
θώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Το κυλικείο του σχολείου θα είναι ανοι-
χτό μέχρι τις 09:30. Ο προηγούμενος διαγνωστικός έλεγχος για COVID-19 καθώς και η 
χρήση μάσκας για την προστασία της κοινότητας δεν είναι υποχρεωτικά. 

Η τρίωρη δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 09:00, εφόσον το πλήθος των συμμετεχό-
ντων/ουσών είναι τουλάχιστον έξι (6) από τους/τις επτά (7) αιτηθέντες/είσες. Διαφορετικά, 
όλοι/ες οι παρόντες/ούσες θα είναι εισακτέοι/ες στην Β΄ Τάξη, χωρίς τη διεξαγωγή της 
δοκιμασίας. 

3. Γ΄ Τάξη  
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) αιτήσεις συμμετοχής για δύο (2) κενές θέσεις. Οι κωδι-
κοί συμμετοχής των υποψηφίων αυτών είναι (τα τέσσερα πρώτα ψηφία των κωδικών ταυ-
τίζονται με τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητάς των): 

41912479 92211112 

Συνεπώς, οι αιτηθέντες/είσες μαθητές/ήτριες με τους παραπάνω κωδικούς συμμετοχής 
είναι εισακτέοι στην Γ΄ Τάξη, χωρίς τη διεξαγωγή της δοκιμασίας. 

Οι γονείς τους καλούνται άμεσα στο σχολείο, για τη διαδικασία μετεγγραφής τους στο 
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, ή τη δήλωση μη αποδοχής της θέσης. 

Ηράκλειο, 6 / 9 / 2022 
Για το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου 

Η Διευθύντρια 
 

Μαρία Γ. Πατραμάνη 

https://goo.gl/maps/RJDwEPL6xtg3Lxr3A

