
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 25409/Δ6  
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις ηλεκτρονικές αι-

τήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πει-

ραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 10 έως και 23 του Κεφαλαίου Β’ του 

ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 18.

2. Τα άρθρα 109 έως και 137 του ν. 4823/2021 «Ανα-
βάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως την παρ. 9 του 
άρθρου 123.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

5. Tον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45).

6. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδίως την 
παρ. 1 του άρθρου 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 4.

7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126).

8. Tο άρθρο 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Tο π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

11. Tην υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Tην υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

14. Tον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως το Μέρος Α’.

15. Tον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119).

16. Tον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

17. Tον ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

18. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

19. Tην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
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20. Tην υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29.10.2021 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την πα-
ροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

21. Tην υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/9.3.2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώ-
ου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).

22. Την υπό στοιχεία 11951 ΕΞ 2022/29.3.2022 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση δύο διαδικτυα-
κών υπηρεσιών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
εποπτευόμενο φορέα από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (Β’ 1551).

23. Την υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.2.2023 κοινή από-
φαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την ει-
σαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά 
Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1062).

24. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων σχε-
τικών με την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, 
Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και τη 
λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

25. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/169/24013/Β1/2-3-2023 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

26. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Για τη συμμετοχή μαθητών στις διαδικασίες για την 
εισαγωγή τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό 
Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) οι γονείς 
ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των 
μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων 
μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία 
(Σ.Υ.Α.)». Το σύστημα αυτό, το οποίο έχει αναπτυχθεί 
από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειρα-
ματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), φιλοξενείται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους 
εξυπηρετητές (servers) του ή στους εξυπηρετητές του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και η λειτουρ-
γία του υποστηρίζεται τεχνικά από την Επιτροπή Τεχνικής 
Υποστήριξης και Λειτουργίας (Ε.Τ.Υ.Λ.) του άρθρου 17 της 
υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.02.2023 (Β’ 1062) κοινής από-
φασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

2. Η συλλογή των αιτήσεων πραγματοποιείται από το 
Σ.Υ.Α. με την υποβολή σε αυτό ηλεκτρονικής φόρμας, 
στην οποία οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που 
έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί 
νομίμως συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως 

αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 22010/
Δ6/24.02.2023 κοινής απόφασης της Υπουργού και της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτή-
σεων εισαγωγής στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία 
και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία εμπλέκονται: α) οι γονείς 
ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια 
των μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συ-
γκεκριμένου τύπου σχολεία ή άλλο πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί νομίμως για την ηλεκτρονική υποβολή 
της αίτησης, β) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρό-
τυπων Σχολείων, των Πειραματικών Σχολείων και των 
Εκκλησιαστικών Σχολείων, γ) τα μέλη των επιτροπών, οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή 
των εξετάσεων εισαγωγής, καθώς και για τη ρύθμιση 
ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά 
Σχολεία ή για την κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραμα-
τικά Σχολεία.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει 
την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νο-
μίμως εισέρχονται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων 
(Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1 μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), 
κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών 
κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet). Το Σ.Υ.Α. αντλεί τα απαραίτη-
τα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προ-
κειμένου να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην 
ηλεκτρονική φόρμα τα εξής πεδία: επώνυμο, όνομα, 
πατρώνυμο, μητρώνυμο και Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος.

2. Συμπληρώνονται από τον αιτούντα στην ηλεκτρο-
νική φόρμα τα κάτωθι πεδία: 

α) Ιδιότητα/σχέση με μαθητή (επιλογή από λίστα).
β) Αν υποβάλλεται αίτηση για θέσεις προνηπίων:
βα) στοιχεία προνηπίου: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 

μητρώνυμο, 
ββ) φύλο (επιλογή από λίστα),
βγ) ημερομηνία γέννησης,
βδ) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα:
i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυ-

δρομικός κώδικας,
ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό,
βε) επιλογή νηπιαγωγείου και, ειδικότερα: i) νηπιαγω-

γείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής με βάση τη διεύθυνση 
κατοικίας (νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής), ii) δήλωση 
Πειραματικού Νηπιαγωγείου ενδιαφέροντος. Ο αιτών 
δηλώνει μόνο ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο,

βστ) εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και 
η συνδρομή τους βεβαιώνεται με ανάρτηση των σχετι-
κών δικαιολογητικών: i) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης 
για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η 
αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βε-
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βαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης,

ii) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο 
σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος 
δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμί-
δας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με 
βεβαίωση φοίτησης του μαθητή,

iii) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που 
έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο 
επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό 
σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης 
με θητεία στον φορέα.

γ) Αν υποβάλλεται αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα 
Σχολεία (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια), Πειραματικά Σχολεία 
(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) και Εκκλησι-
αστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια):

γα) στοιχεία του μαθητή: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο, 

γβ) φύλο (επιλογή από λίστα)
γγ) ημερομηνία γέννησης (μέρα/μήνας/έτος)
γδ) έλεγχος φοίτησης μαθητή: αριθμός μητρώου μα-

θητή, τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος (επιλο-
γή από λίστα), σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό 
έτος. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του μαθητή και 
πιστοποιεί τον αριθμό μητρώου του μαθητή, τη σχολική 
μονάδα φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και την 
ημερομηνία γέννησής του,

γε) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα: i) διεύθυνση 
κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδι-
κας, ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, iii) τηλέ-
φωνο, σταθερό και κινητό,

γστ) επιλογή σχολείων: i) Πειραματικό Σχολείο (επιλο-
γή από λίστα), ii) Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα), iii) Πρότυπο 
Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επι-
λογή από λίστα), iv) Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο-
Γενικό Λύκειο) (επιλογή από λίστα). Μπορεί να επιλε-
γούν μέχρι ένα (1) Πειραματικό Σχολείο, μέχρι δυο 
(2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό 
Σχολείο.

δ) Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυ-
μνάσιο - Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο-
Λύκειο) δηλώνεται στην ως άνω ηλεκτρονική αίτηση η 
σειρά προτίμησης για τη φοίτηση μεταξύ των δυο τύπων 
σχολείων (επιλογή από λίστα).

ε) Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν 
δηλωθεί, μέχρι δύο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα 
(1) Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο αιτών επιλέγει μια σχολική 
μονάδα (ένα Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο), 
στην οποία ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επι-
λαχών (επιλογή από λίστα).

στ) Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί Πειρα-
ματικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει επι-
πλέον τα κάτωθι στοιχεία, αναρτώντας παράλληλα και 
τα σχετικά δικαιολογητικά:

στα) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρί-
δυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που 
έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρό-
σφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

στβ) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο 
ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η 
οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτε-
ρης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαι-
ώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή,

στγ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που 
έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο 
επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό 
σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης 
με θητεία στον φορέα.

ζ) Αν δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό 
Σχολείο ο αιτών δύναται να συμπληρώσει στην ως άνω 
ηλεκτρονική φόρμα αν ο μαθητής είναι άτομο με ανα-
πηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Σε αυτή 
την περίπτωση αναρτά το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως 
ότι, με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας ή 
κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του 
μαθητή ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, με ατομική του 
ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπο-
νται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) δηλώνει υπεύθυνα ότι:

α) τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,
β) στην περίπτωση που υποβάλλει την αίτηση γονέας ή 

κηδεμόνας έχει τη σύμφωνη γνώμη και του ετέρου γονέα 
ή κηδεμόνα, η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση 
του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, την οποία απαιτείται να 
αναρτήσει,

γ) στην περίπτωση τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώ-
που υπάρχει η προβλεπόμενη από τα οριζόμενα στον 
αστικό κώδικα εξουσιοδότηση, την οποία απαιτείται να 
αναρτήσει,

δ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιμέλεια του 
τέκνου ανήκει στον έναν μόνο γονέα ή σε τρίτον, έχει 
την αποκλειστική επιμέλεια, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στον αστικό κώδικα, του/της μαθητή/τριας για τον 
οποί/α υποβάλλεται η δήλωση και η παραβίαση της υπο-
χρέωσης αυτής επισύρει τις προβλεπόμενες σύμφωνα 
με τον αστικό κώδικα κυρώσεις.

ε) στην περίπτωση επιτυχίας του μαθητή, αποδέχεται 
την εγγραφή του στο σχολείο επιτυχίας σύμφωνα με τη 
δηλωθείσα σειρά προτίμησης ή σε αντίθετη περίπτωση 
την εγγραφή του στους πίνακες επιλαχόντων στη σχολι-
κή μονάδα προτίμησής του,

στ) έχει ελέγξει την αίτηση και τα δηλωθέντα στοιχεία 
έχουν καταχωρισθεί ορθά,

ζ) συναινεί να λάβει με γραπτό μήνυμα SMS στο κινη-
τό τηλέφωνο που έχει δηλώσει, σχετικές πληροφορίες 
που αφορούν στην εισαγωγή του μαθητή, για τον οποίο 
υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και πριν 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ο αιτών δύναται να 
εισέρχεται στη φόρμα υποβολής, με τους κωδικούς 
taxisnet και να τροποποιεί τα στοιχεία της αίτησής του, 
καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει την πλέον 
πρόσφατη βεβαίωση υποβολής της αίτησης. Μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο αιτών 
δεν δύναται πλέον να μεταβάλει τα δηλωθέντα στοιχεία 
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της αίτησης, αλλά δύναται να εκτυπώνει τη βεβαίωση 
υποβολής της.

5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων αποδίδονται αυτόματα από το σύστημα μοναδικός 
κωδικός της αίτησης, καθώς και ο εξαψήφιος κωδικός 
του μαθητή.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων καμία αλλαγή δεν πραγματοποιείται από τους 
διαχειριστές της πλατφόρμας σχετικά με τα στοιχεία της 
αίτησης ή τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Άρθρο 3
Διαχείριση αιτήσεων από τους αιτούντες, τους 
διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών 
μονάδων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλε-
κτρονικών αιτήσεων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των 
Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων και τα μέλη των 
Επιτροπών Εξετάσεων Πρότυπων Σχολείων και Εξετά-
σεων Εκκλησιαστικών Σχολείων/Πρότυπων Σχολείων 
εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς της σχολι-
κής μονάδας που διαθέτουν για την Υπηρεσία Ενιαίας 
Πρόσβασης (Single Sign On - SSO) του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου.

2. Για τις αιτήσεις που αφορούν στη σχολική μονάδα 
έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε αίτηση:

α) τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία λόγω 
ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αι-
τούντος,

β) αν ο υποψήφιος μαθητής είναι άτομο με αναπηρία 
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), κατόπιν 
ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν 
αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, αν η αίτηση αφορά σε Πρό-
τυπο Σχολείο ή/και Εκκλησιαστικό Σχολείο,

γ) αν ο υποψήφιος μαθητής έχει τη δυνατότητα της 
κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική 
κλήρωση, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που 
έχουν αναρτηθεί, αν η αίτηση αφορά σε Πειραματικό 
Σχολείο.

3. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων ή Πει-
ραματικών Σχολείων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων και τα 
μέλη των επιτροπών εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να 
εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων, των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία κατά την εφαρμογή της παρούσας, είναι: 
α) οι μαθητές και προνήπια που επιθυμούν την εισαγω-
γή τους σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία ή 
Εκκλησιαστικά Σχολεία, β) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο 
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που 
επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Σχολεία ή 
Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία ή άλλο 
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για την 
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, γ) οι Διευθυντές ή 
Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών 

Σχολείων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων και δ) τα μέλη των 
επιτροπών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση 
και διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής, καθώς και για 
τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία και στα 
Εκκλησιαστικά Σχολεία ή για την κλήρωση για εισαγωγή 
στα Πειραματικά Σχολεία.

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι οι εξής: α) για τα 
υποκείμενα της περ. α) της παρ. 1 είναι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2, β) για τα υποκεί-
μενα της περ. β) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα δηλωθέντα 
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, σταθερό 
και κινητό τηλέφωνο) γ) για τα υποκείμενα των περ. γ) 
και δ) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματε-
πώνυμο) και Α.Φ.Μ..

3. Οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
είναι οι εξής:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτελεί 
ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που 
διενεργούνται μέσω του Συστήματος Υποβολής Αιτήσε-
ων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1.

β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί 
αυτοτελώς ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης φυσικών 
προσώπων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ ή ΕΨΠ), σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται: α) στην 
έννομη υποχρέωση που προκύπτει από τις παρ. 1, 5 και 
9 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και από την 
παρ. 9 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) (περ. γ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδη-
γίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119) και β) στην εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
(περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.).

5. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων εί-
ναι να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των μαθητών στις 
διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Σχολεία 
ή Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία.

6. Tα δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επε-
ξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Σ.Υ.Α. της παρ. 1 
του άρθρου 1 διατηρούνται για δύο (2) έτη μετά το τέ-
λος του σχολικού έτους, εντός του οποίου υποβάλλεται 
η ηλεκτρονική αίτηση της ίδιας παραγράφου και στη 
συνέχεια διαγράφονται/καταστρέφονται.

7. Πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται στο Σ.Υ.Α. 
της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν οι κάτωθι:

α) Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων και 
Πειραματικών Σχολείων και τα μέλη των επιτροπών 
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εξετάσεων του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/
Δ6/24.02.2023 (Β’ 1062) κοινής απόφασης της Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Τα μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου 
για τις αιτήσεις που αφορούν στα Πρότυπα Σχολεία και 
τα Εκκλησιαστικά Σχολεία του άρθρου 20 της υπό στοι-
χεία 22010/Δ6/24.02.2023 κοινής απόφασης της Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης Εξε-
τάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία 
και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.) του 
άρθρου 16 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.02.2023 κοινής 
απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

8. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν και δύνανται 
να ασκούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρ-
θωσης, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δε-
δομένων τους, του περιορισμού της επεξεργασίας και 
εναντίωσης στην επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας στη διεύθυν-
ση dpo@ minedu.gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να εξάγει από 
το Σ.Υ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 1 ανώνυμα αριθμητικά 
συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση και αξιο-
ποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθώς και τις οργανικές μονάδες του κατά τη διαχείριση 
της παρεχόμενης πληροφορίας.

Άρθρο 5
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

1. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων 
με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης και της Επιτροπής 
του Βαθμολογικού Κέντρου, αντίστοιχα, διαβιβάζονται 

στον διαχειριστή του συστήματος, από τον οποίο εισάγο-
νται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 
του άρθρου 1.

2. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχο-
λείων ή Πειραματικών Σχολείων και των Εκκλησιαστικών 
Σχολείων εισέρχονται στο Σ.Υ.Α. και εξάγουν τα αποτε-
λέσματα.

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο αιτών δύναται να 
εισέρχεται στο Σ.Υ.Α. και να ενημερώνεται για το αποτέ-
λεσμα που αφορά στην αίτησή του κάνοντας χρήση του 
κωδικού της αίτησης.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπό στοιχεία 23640/Δ6/02.03.2022 (Β’ 983) κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Παιδείας Υφυπουργός
και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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