
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 58047/Δ6 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/ 

12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παι-

δείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ηλε-

κτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα 

και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄ 2260). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση 

του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111) και ιδίως της 
παρ. 9 του άρθρου 18,

β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμο-
διοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119) και ιδίως της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4,

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

στ) του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902),

θ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄33),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ια) του 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),

ιβ) του Κανονισμού (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 (L119),

ιγ) του 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 δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137),

ιδ) του 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) και

ιε) της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄2260).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/284/55665/
Β1/19.5.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ηλεκτρονι-
κές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία» (Β΄ 2260), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
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«2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισα-
γωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία πραγματο-
ποιείται χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων.
Η πρόσβαση στο σύστημα, των Διευθυντών ή των Προϊ-
σταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με 
τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτουν στην 
Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου 
Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώ-
τη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ισχύει για τις αιτή-
σεις που υποβάλλονται για το σχολικό έτος 2021-2022».

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 73160/
Δ6/12.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, «Ηλεκτρονικές αιτή-
σεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχο-
λεία» (Β΄ 2260).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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