
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 
για την κάλυψη μίας (1) κενής και κενούμενων θέσεων 
στην Α΄ Τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 

κατά το σχολικό έτος 2023-2024 
Βάσει της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 22010/Δ6/24.2.2023 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την 

εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία (ΦΕΚ τ. 

B΄ 1062/2023), και της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με αρ. πρωτ. 20/ΔΕΠΠΣ/10-3-2023 Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα 

και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: 9Η4146ΜΤΛΗ-Ρ7Ω) το Επιστημονικό 

Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους γονείς / κηδεμόνες να υποβάλουν, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παραπάνω Υ.Α., αίτηση για τη συμμετοχή στην προβλεπόμενη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων της 

29ης Απριλίου 2023 για την κάλυψη μίας (1) κενής θέσης στην Α΄ Τάξη του Πρότυπου Γενικού 

Λυκείου Ηρακλείου -καθώς και κενούμενων έως τις 20/01/2024 θέσεων- για το σχολικό έτος 2023-

2024. 

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς / 

κηδεμόνες θα παραμείνει ανοιχτή από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα 27 

Μαρτίου 2023. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es 

Δείτε τι θα χρειαστείτε για την αίτηση στο σύνδεσμο 

https://www.iep.edu.gr/services/pps/pps_aitiseis_instructions.pdf 

Υπενθυμίζεται ότι το σχολείο μας εγγράφει απευθείας στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2023-2024 

όλους τους αποφοίτους του συνδεδεμένου Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου. Στη συνέχεια, και 

μέχρι τις 20/1/2024, δίδεται η δυνατότητα μετεγγραφής προς άλλα σχολεία, μέσω της πλατφόρμας 

e-Εγγραφές στο καθορισμένο διάστημα, ή της υπηρεσιακής διαδικασίας, κατά το υπόλοιπο χρονικό 

διάστημα. Από τις μετεγγραφές αυτές είναι πιθανόν να προκύπτουν επιπλέον κενές θέσεις, οι 

οποίες καλύπτονται από τον προβλεπόμενο Πίνακα Επιλαχόντων/ουσών που θα προκύψει μετά τη 

δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων της 29ης Απριλίου 2023. 

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει ενιαία τρίωρη διάρκεια. Περιλαμβάνει πενήντα (50) θέματα 

πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα επόμενα 

εικοσιπέντε (25) στα Μαθηματικά, πάνω στην ύλη των προηγούμενων τάξεων του Γυμνασίου. 

Εναλλακτικά, η μορφή των θεμάτων μπορεί να περιλαμβάνει και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ή 

ασκήσεις. Οι αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Δεν ορίζονται 

συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι 

οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη 

για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία αυτή. 

Ενδεικτικά και παρελθόντα θέματα: 

https://depps.minedu.gov.gr/?p=11103, https://depps.minedu.gov.gr/?p=11015, https://depps.minedu.gov.gr/?p=7669 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι κενές θέσεις για την Β΄ και Γ΄ Τάξη θα διαπιστωθούν την 1η Σεπτεμβρίου, 

οπότε και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του σχετικού άρθρου της παραπάνω Υ.Α.. 

Ηράκλειο, 10/03/2023 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου 
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