
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ανακοίνωση 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας (6/9, 11:00 π.μ.) της πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσε-
ων για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη του Πρότυπου Γε-
νικού Λυκείου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022, ανακοινώνονται τα ακόλουθα 
για την διαδικασία πλήρωσης: 

1. A΄ Τάξη   
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα είκοσι μία (21) αιτήσεις συμμετοχής για δέκα (10) κενές θέσεις. 
Τα τρία τελευταία ψηφία του Α.Μ.Κ.Α. των υποψηφίων αυτών είναι: 

056 069 085 086 095 107 164 181 208 222 270 

516 550 593 650 666 742 782 855 959 969 

Συνεπώς, την Τρίτη 7/9, στις 09:00 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, κατ’ ε-
φαρμογή της Υ.Α. 58877/Δ6/23.05.2021/ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ. B΄ 2184/23.05.2021), και των ο-
δηγιών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 
όπως συνοψίζονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.  

Οι 21 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. Σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα 
και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του 
COVID-19, όλοι/ες οι παρευρισκόμενοι/ες θα φορούν μάσκα και θα τηρούν τις απαραίτη-
τες αποστάσεις, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ατομικές προφυλάξεις. 

Η τρίωρη δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 09:00, εφόσον το πλήθος των συμμετεχό-
ντων/ουσών είναι τουλάχιστον ένδεκα (11) από τους/τις είκοσι έναν (21) αιτηθέντες/είσες. 
Διαφορετικά, όλοι/ες οι παρόντες/ούσες θα είναι εισακτέοι/ες στην Α΄ Τάξη, χωρίς τη διε-
ξαγωγή της δοκιμασίας. 

2. Β΄ Τάξη   
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) αιτήσεις συμμετοχής για εννέα (9) κενές θέσεις. Συνε-
πώς, οι αιτηθέντες/είσες μαθητές/ήτριες με Α.Μ.Κ.Α. που τα τρία τελευταία ψηφία τους 
είναι 013, 338 και 629 είναι εισακτέοι/ες στην Β΄ Τάξη, χωρίς τη διεξαγωγή της δοκι-
μασίας. 

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

https://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/docs/2122/DT-Kena-2122.pdf
https://goo.gl/maps/RJDwEPL6xtg3Lxr3A


3. Γ΄ Τάξη   
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) αιτήσεις συμμετοχής για μία (1) κενή θέση. Τα 
τρία τελευταία ψηφία του Α.Μ.Κ.Α. των υποψηφίων αυτών είναι: 

057 347 604 758 

Συνεπώς, την Τρίτη 7/9, στις 09:00 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, κατ’ ε-
φαρμογή της Υ.Α. 58877/Δ6/23.05.2021/ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ. B΄ 2184/23.05.2021), και των ο-
δηγιών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 
όπως συνοψίζονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.  

Οι 4 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. Σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα 
και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του 
COVID-19, όλοι/ες οι παρευρισκόμενοι/ες θα φορούν μάσκα και θα τηρούν τις απαραίτη-
τες αποστάσεις, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ατομικές προφυλάξεις. 

Η τρίωρη δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 09:00, εφόσον το πλήθος των συμμετεχό-
ντων/ουσών είναι τουλάχιστον δύο (2) από τους/τις τέσσερις (4) αιτηθέντες/είσες. Διαφο-
ρετικά, όλοι/ες οι παρόντες/ούσες θα είναι εισακτέοι/ες στην Γ΄ Τάξη, χωρίς τη διεξαγωγή 
της δοκιμασίας. 

 
Ηράκλειο, 6 / 9 / 2021 

Για το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου 
Η Διευθύντρια 

 
Μαρία Γ. Πατραμάνη 

https://goo.gl/maps/RJDwEPL6xtg3Lxr3A

