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Ταχ. Δ/νση:  
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
e-mail: 

Στ. Κυριακίδη 91 
Τ.Κ. 69132 - Κομοτηνή 
Δαμιανού Φ. 
25310 22884 
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Προς: 1. Γυμνάσια ευθύνης 

2. Δημοτικά σχολεία Ροδόπης (δια 
της ΔΠΕ Ροδόπης) 

  

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στα Πειραματικά Σχολεία της 

Ροδόπης» 

 

Η ΔΔΕ Ροδόπης μετά και από τις πρόσφατες ιδρύσεις πειραματικών καλεί  ενδιαφερόμενους 

γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών:  α) που φοιτούν  αυτή τη στιγμή στην Στ΄ 

Δημοτικού των σχολείων του Δήμου Κομοτηνής - ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους - και 

επιθυμούν να φοιτήσουν σε πειραματικό γυμνάσιο στην Α΄ γυμνασίου το σχολικό έτος 2022-2023 

και β) που φοιτούν στα γυμνάσια του δήμου Κομοτηνής κατά το παρόν σχολικό έτος στην Γ΄ 

Γυμνασίου και κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου -

ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους- να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή από σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και 

ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα 

μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-

skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia.  

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών 

αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, μπορούν να απευθυνθούν στον Διευθυντή του σχολείου που 

φοιτά το παιδί τους. 

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών  Γυμνασίων και Λυκείων για 

το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Στην περίπτωση των διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι 

απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο ήτοι στο 3ο Γενικό 

Λύκειο Κομοτηνής, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.  

Οι Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε 

Πειραματικό Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται 

χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την 

περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό που επιθυμούν. 

Πληροφορούμε επίσης ότι στην εν λόγω κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων 

πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το 

φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της 

ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia


α.  δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το 

ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση 

β.  αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό 

Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι 

στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και  

γ. τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε 

διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. 

Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής: 

προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, 

εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον 

ομοίως υφίστανται κενές θέσεις. 

 

 

  

 

  

 

 

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ροδόπης 

 

 

 

 

Μαριγούλα Κοσμίδου  


