
 

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου 

για το σχολικό έτος 2020-2021 

Για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις (75 θέσεις) στην Α΄ τάξη 

του Πειραματικού Γυμνασίου, οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων Δημοτικού οφείλουν 

να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ: 

https://www.iep.edu.gr/pps/  κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως και 20 Ιουνίου 2020.  

Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες 

Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr). Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

Στοιχεία Μαθητή/τριας: 
α. Επώνυμο 
β. Όνομα 
γ. Πατρώνυμο 
δ. Μητρώνυμο 
ε. Φύλο 
στ. Ημερομηνία γέννησης 
ζ. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα: 
α. Επώνυμο 
β. Όνομα 
γ. Ιδιότητα/σχέση με τον μαθητή/τρια 
δ. Πατρώνυμο (προαιρετικά) 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
α. Οδός και αριθμός 
β. Πόλη 
γ. Ταχυδρομικός κώδικας 
δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ε. Σταθερό τηλέφωνο 
στ. Κινητό τηλέφωνο 

 
Επιλογή Σχολείων. 

Πειραματικό Σχολείο προτίμησης. Ο/Η γονέας/κηδεμόνας δύναται να δηλώσει ένα 

Πειραματικό Σχολείο. 

Αποδεικτικό Υποβολής 

Κατά την υποβολή της δήλωσης ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα την ακρίβεια 

των δηλούμενων στοιχείων και η δήλωσή του/της αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Μετά την υποβολή της αίτησης ο/η γονέας/κηδεμόνας 

λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που  δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής 

που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης. 

https://www.iep.edu.gr/pps/


Ειδικές κατηγορίες 

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία: 

α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η 

αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος. 

β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα 

σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας 

διασυνδεδεμένων σχολείων. 

γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο  επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν 

διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο. 

Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η  γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της 

υποβληθείσας αίτησης κάνοντας χρήση του κωδικού και του κλειδιού που έλαβε κατά την 

υποβολή. Συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, εισάγει τα δύο 

αναγνωριστικά και το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της αίτησης. Ο/Η γονέας/κηδεμόνας 

έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να υποβάλει εκ νέου την αίτηση για την εισαγωγή 

του/της μαθητή/τριας έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Με τη νέα 

υποβολή ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει εκ νέου αποδεικτικό υποβολής στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. 

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν με τον κωδικό αριθμό 

αίτησης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Το αμέσως επόμενο διάστημα και πριν τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι γονείς 

και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά 

αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο 

Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.  

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση στις 25 Ιουνίου 2020, στις 11 π.μ. 

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών (Τ. Φιλήμονος 36-

38 & Τσόχα). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην 

 ιστοσελίδα της. 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον  

πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετά το 

πέρας της διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στο σύστημα και να 

ενημερώνονται για το αποτέλεσμα που αφορά την αίτησή τους με χρήση του κωδικού και 

του κλειδιού της αίτησης. 

 


