
Η διαδικαςία για την Ειςαγωγή ςτα Πρότυπα και Πειραματικά ςχολεία 

Δημοςιεφθηκε ςε ΦΕΚ (Αρ. Φφλλου 983/03-03-2022 τ. 2) η Κοινή Τπουργική Απόφαςη 
(Αριθμ. 23640/Δ6/02-03-2022) ςχετικά με τισ αιτήςεισ για την ειςαγωγή  των μαθητ ν ςτα 
Πρότυπα και Πειραματικά  χολεία. 

Είναι γνωςτό ότι με τθν υπουργικι απόφαςθ 51614/Δ6/11/11-05-21 (ΦΕΚ 1895 τ.2 11/05/21) 

«Χαρακτθριςμόσ δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ωσ Προτφπων  χολείων από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022», τα ιςτορικά ςχολεία 

του Βόλου, 2ο Γυμνάςιο και 2ο Γενικό Λφκειο χαρακτθρίςτθκαν το μεν πρϊτο «2ο Πρότυπο 

Γυμνάςιο Βόλου», το δε δεφτερο «2ο Πρότυπο Γενικό Λφκειο Βόλου».    

Σι είναι τα Πρότυπα χολεία  

         Σα Πρότυπα χολεία είναι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια και τθ διάχυςθ τθσ ιδζασ και των πρακτικϊν τθσ 

αριςτείασ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

κοποί των Προτφπων χολείων είναι ιδίωσ: 

α) θ ανάπτυξθ δράςεων καινοτομίασ προςανατολιςμζνων ςτθν αυτοβελτίωςθ των μακθτϊν και τθν 

εκπαιδευτικι αριςτεία, 

β) θ ανάδειξθ και ενκάρρυνςθ μακθτϊν με ταλζντα και ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ δυνατότθτεσ, 

γ) θ πιλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν, μεκόδων διδαςκαλίασ, νζου εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ, ζντυπου και ψθφιακοφ, νζων διδακτικϊν εργαλείων, ςχολικϊν εγχειριδίων και καινοτόμων 

διδακτικϊν πρακτικϊν, προςανατολιςμζνων ςτθν ιδζα και τθν πρακτικι τθσ εκπαιδευτικισ αριςτείασ, 

δ) θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και θ προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτθ διδαςκαλία των 

επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων, κακϊσ και ςτον ψυχοπαιδαγωγικό τομζα, ςε ςυνεργαςία με 

τμιματα και ςχολζσ Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ι.Ε.Π., 

ε) θ δθμιουργία ομίλων αριςτείασ, δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ, ςτουσ οποίουσ μποροφν να 

ςυμμετζχουν μακθτζσ και από άλλα ςχολεία τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, 

ςτ) θ πρακτικι άςκθςθ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και θ εξοικείωςι τουσ με ζνα 

περιβάλλον υψθλϊν διδακτικϊν απαιτιςεων, ςε ςυνεργαςία με τμιματα και ςχολζσ Α.Ε.Ι. των 

επιςτθμϊν τθσ εκπαίδευςθσ, 

η) θ δθμιουργία ενόσ γόνιμου περιβάλλοντοσ για ζρευνα και θ ςυνεργαςία με υποψιφιουσ 

διδάκτορεσ ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ διδακτορικϊν διατριβϊν ςε αντικείμενα ςχετικά με τισ επιςτιμεσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, 

θ) θ ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν δράςεων των εκπαιδευτικϊν των Π.. ςε ςυνεργαςία με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων που ανικουν ςτθν ομάδα όμορων ςχολείων τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 48 του ν. 4547/2018 (Αϋ102), ςε ςυνεργαςία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., με ςτόχο τθ διάχυςθ 

πρακτικϊν εκπαιδευτικισ αριςτείασ, 

κ) θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων και θμερίδων και θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των ςχολικϊν 

μονάδων τθσ ομάδασ όμορων ςχολείων τθσ παρ. 1 του άρκρου 48 του ν. 4547/2018, 

ι) θ ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ερευνθτικοφσ φορείσ και κοινωφελι 

ιδρφματα και 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4547%2F2018
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4547%2F2018


ια) θ πιλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και 

τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των ςχολικϊν μονάδων. 

Η διαδικαςία για την Ειςαγωγή ςτα Πρότυπα και Πειραματικά ςχολεία για το ςχολικό ζτοσ 
2022-2023 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ Ηλεκτρονικι Πλατφόρμα για τθν κατάκεςθ αιτιςεων από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ γονείσ/κθδεμόνεσ για ειςαγωγι των μακθτϊν/τριϊν ςτα Πρότυπα και 
Πειραματικά χολεία κα παραμείνει ανοιχτι από την Σρίτη 15 Μαρτίου 2022 και  ρα 13:00 μζχρι 
και την Πζμπτη 31 Μαρτίου 2022 και  ρα 15:00. Η πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα μπορεί να γίνει 
μζςω του ςυνδζςμου:  

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

και κατόπιν αυκεντικοποίθςθσ με χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν – διαπιςτευτθρίων τθσ ΓΓΠΔΔ 
(taxisnet), ςυμπλθρϊνουν τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παραπάνω απόφαςθσ, 
ςτοιχεία. 

τθν θλεκτρονικι φόρμα αναφζρεται ευδιακρίτωσ ότι με τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ο/ θ 
γονζασ/κθδεμόνασ/ι το τρίτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο με ατομικι του ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του ν. 1599/1986 δηλ νει υπεφθυνα ότι: 

i. τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία είναι αλθκι. 

ii. για τθν υποβαλλόμενθ αίτθςθ ζχει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ και του ετζρου γονζα, κθδεμόνα ι ςε 
περίπτωςθ διαηυγίου ζχει τθν αποκλειςτικι επιμζλεια του/τθσ μακθτι/τριασ για τον/τθν οποίο/α 
υποβάλλει τθ αίτθςθ. 

iii. ςτθν περίπτωςθ του τρίτου εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου υπάρχει θ προβλεπόμενθ από τα 
οριηόμενα ςτον αςτικό κϊδικα εξουςιοδότθςθ. 

iv. ςτθν περίπτωςθ επιτυχίασ του μακθτι/τριασ, αποδζχεται τθν εγγραφι του/τθσ ςτο ςχολείο 
επιτυχίασ ςφμφωνα με τθ δθλωκείςα ςειρά προτίμθςθσ. 

v. ζχει ελζγξει τθν αίτθςθ και ότι όλα τα ςτοιχεία, που ζχει δθλϊςει, ζχουν καταχωριςκεί ορκά. 

Με οριςτικοποίθςθ τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ από τον/τθν γονζα/κθδεμόνα/το τρίτο 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο αποδίδονται αυτόματα από το ςφςτημα: 

α) ο μοναδικόσ κωδικόσ τθσ αίτθςθσ. 

β) ο εξαψιφιοσ κωδικόσ του μακθτι/τριασ. 

Ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ/ι το τρίτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ που υπζβαλε ςε μεταγενζςτερο χρόνο με τουσ κωδικοφσ του.  
Επιπλζον, Διευκυντζσ/ντριεσ ι Προϊςτάμενοι/μενεσ των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων ζχουν 
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των αιτιςεων χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία 
ςφνδεςθσ που διακζτει θ οικεία ςχολικι μονάδα ςτθν Ενιαία Πρόςβαςθ ςε Τπθρεςίεσ (SSO) του 
Πανελλθνίου χολικοφ Δικτφου. 

Τποβολή αίτηςησ από τουσ γονείσ/κηδεμόνεσ/ ή το τρίτο εξουςιοδοτημζνο πρόςωπο 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του taxisnet εμφανίηονται προ ςυμπλθρωμζνα ςτθν θλεκτρονικι φόρμα τα 
κάτωκι πεδία για τον/τθν αιτοφντα/ςα: 

ΕΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ, ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ, Α.Φ.Μ. 

υμπλθρϊνεται από τον/τθν γονζα/κθδεμόνα/το τρίτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο το πεδίο 
ΙΔΙΟΣΗΣΑ/ΧΕΗ ΜΕ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ (με επιλογι από λίςτα) 

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


ΙΙ. τη περίπτωςη Πρότυπων χολείων (Γυμνάςιο - Λφκειο), Πειραματικ ν χολείων (Νηπιαγωγεία, 
Δημοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια). 

τθν θλεκτρονικι φόρμα ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ/το τρίτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςυμπλθρϊνει 
τα ακόλουκα: 

ΙΙα. ςτοιχεία του μαθητή/τριασ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ, ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ, ΦΤΛΟ (Επιλζγει από Λίςτα), ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΗ (Μζρα/Μήνασ/Ζτοσ) 

ΙΙβ. Ζλεγχοσ φοίτηςησ μαθητή/τριασ: 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ (μπορείτε να τον βρείτε ςε κάποιον Ζλεγχο Επίδοςθσ του/τθσ 
μακθτοφ/τριασ ι να τθλεφωνιςετε ςτο ςχολείο του να ςασ τον δϊςουν)  

ΣΑΞΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΕΧΟΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ (Επιλζγει από λίςτα) 

ΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΕΧΟΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 

Σο ςφςτθμα ελζγχει τα ςτοιχεία του μακθτι/τριασ και πιςτοποιεί τον Αρικμό Μθτρϊου του 
μακθτι/τριασ, τθ χολικι Μονάδα Φοίτθςθσ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ και τθν Ημερομθνία 
Γζννθςθσ του μακθτι/τριασ. 

ΙΙγ. τοιχεία Επικοινωνίασ με τον/την Αιτοφντα/οφςα 

α. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ/ΟΤΗ: Οδόσ και αρικμόσ, Πόλθ, Σαχυδρομικόσ κϊδικασ 

β. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

γ. ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ςταθερό, κινητό) 

ΙΙδ. Επιλογή χολείων 

α. Πρότυπο χολείο Προτίμηςησ (Γυμνάςιο-Λφκειο) 

β. Πειραματικό χολείο Προτίμηςησ 

Ο/Η γονζασ/κθδεμόνασ/ι το τρίτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο δφναται να δθλϊςει μζχρι ζνα 
Πρότυπο χολείο ι/και μζχρι ζνα Πειραματικό χολείο. τθν περίπτωςθ που δθλϊνει δυο 
προτιμιςεισ (ΠΡΟΣΤΠΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ) ορίηει τθ ςειρά προτεραιότθτασ. 

ε περίπτωςθ που δθλϊςει Πρότυπο χολείο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει αν ο/θ 
μακθτι/τρια είναι άτομο με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 3 του ν. 3699/2008 (Αϋ199). ε αυτι τθν περίπτωςθ αναρτά το οριηόμενο δικαιολογθτικό. 

ε περίπτωςθ που δθλϊςει Πειραματικό χολείο, τότε ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει και τα 
εξισ ςτοιχεία, αναρτϊντασ και τα οικεία δικαιολογθτικά: 

α. Υπαρξθ ταυτόχρονθσ αίτθςθσ για δίδυμο ι τρίδυμο αδελφό/αδελφι ι υιοκετθμζνο/θ αδελφό/ι 
που ζχουν γεννθκεί το ίδιο ζτοσ (δικαιολογθτικό: Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ). 

β. Υπαρξθ αδελφοφ/αδελφισ που φοιτά ιδθ ςτο ίδιο ςχολείο ι ςτα τυχόν ςυνδεδεμζνα ςχολεία και 
ο οποίοσ δεν φοιτά ςτθν τάξθ αποφοίτθςθσ τθσ εκάςτοτε ανϊτερθσ βακμίδασ διαςυνδεδεμζνων 
ςχολείων (δικαιολογθτικό: Βεβαίωςθ φοίτθςθσ του μακθτι/τριασ). 

γ. Εάν ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ υπθρετεί με κθτεία ςτο επιλεγμζνο ςχολείο ι τυχόν διαςυνδεδεμζνο 
με αυτό ςχολείο (δικαιολογθτικό: Βεβαίωςθ Τπθρζτθςθσ με κθτεία ςτον φορζα). 

Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ο/θ αιτϊν/οφςα ζχει τθ δυνατότθτα να εκτυπϊςει τθ 
βεβαίωςθ υποβολισ τθσ αίτθςθσ που φζρει: 

α) Σα ςτοιχεία του/τθσ αιτοφντα/ςθσ. 



β) τα δθλωκζντα ςτοιχεία του/τθσ μακθτι/τριασ (Επϊνυμο, Όνομα, Πατρϊνυμο, Μθτρϊνυμο, Φφλο, 
Ημερομθνία Γζννθςθσ, Αρικμόσ Μθτρϊου, Σάξθ και χολείο Φοίτθςθσ). 

γ) Σα δθλωκζντα ςτοιχεία επικοινωνίασ. 

δ) χολεία Προτίμθςθσ/ ειρά Προτίμθςθσ. 

ε) τον κωδικό τθσ αίτθςθσ και τον εξαψιφιο αρικμό του μακθτι. 

Διόρθωςη αίτηςησ από τουσ γονείσ/κηδεμόνεσ/ή το τρίτο εξουςιοδοτημζνο πρόςωπο 

Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ, ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ ι το τρίτο 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ/των υποβλθκείςασ/ςϊν αίτθςθσ/ςεων, 
ςυγκεκριμζνα ειςζρχεται εκ νζου ςτθν φόρμα υποβολισ, με τουσ κωδικοφσ του taxis net και μπορεί 
να τροποποιιςει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ ο/θ αιτϊν/οφςαζχει πρόςβαςθ ςτθν ςελίδα των αιτιςεων δεν 
μπορεί να επιφζρει ουδεμία τροποποίθςθ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και ζχει τθ 
δυνατότθτα να εκτυπϊςει τθ βεβαίωςθ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

Διαχείριςη αιτήςεων από τουσ Διευθυντζσ/ντριεσ των χολικ ν Μονάδων 

Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, οι Διευκυντζσ/ντριεσ ι Προϊςτάμενοι/μενεσ των 
Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα με τουσ κωδικοφσ τθσ οικείασ 
ςχολικισ μονάδασ που διακζτουν ςτθν Ενιαία Πρόςβαςθ ςε Τπθρεςίεσ (SSO) του Πανελλθνίου 
χολικοφ Δικτφου.) του Πανελλθνίου χολικοφ Δικτφου. 

Για τισ αιτιςεισ που αφοροφν τθ χολικι Μονάδα ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊνουν για κάκε 
αίτθςθ: 

α. τθ μθ ςυμμετοχι του μακθτι/τριασ ςτθ διαδικαςία, λόγω ανάκλθςθσ τθσ αίτθςθσ με υπεφκυνθ 
διλωςθ του /τθσ αιτοφντοσ/οφςθσ. 

β. αν ο/θ υποψιφιοσ είναι άτομο με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3 του ν. 3699/2008 (Αϋ199), κατόπιν ελζγχου των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν αναρτθκεί ςτο ςχετικό πεδίο, ςτθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ αφορά 
Πρότυπο χολείο. 

γ. αν ο/θ υποψιφιοσ/α μακθτισ/τρια ζχει τθ δυνατότθτα τθσ κατϋ εξαίρεςθ ειςαγωγισ για λόγουσ 
ςυγγζνειασ με ειδικι κλιρωςθ κατόπιν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν που ζχουν αναρτθκεί, ςτθν 
περίπτωςθ που θ αίτθςθ αφορά ςε Πειραματικό χολείο. 

Οι Διευκυντζσ/ντριεσ ι Προϊςτάμενοι/νεσ των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων ζχουν τθ 
δυνατότθτα να εξάγουν ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία των αιτιςεων. 

Εξαγωγή και χρήςη δεδομζνων 

Πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που ςυλλζγονται ζχουν: 

α. οι Διευκυντζσ/τριεσ ι Προϊςτάμενοι/νεσ των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων, 

β. ο/θ διαχειριςτισ/ςτρια του ςυςτιματοσ ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, ιτοι ο/θ 
Προϊςτάμενοσ/μζνθ του Σμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του Ι.Ε.Π., 

γ. μζλθ τθσ επιτροπισ του βακμολογικοφ κζντρου για τισ αιτιςεισ που αφοροφν ςτα Πρότυπα 
χολεία, 

δ. μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Κλιρωςθσ για τισ αιτιςεισ που αφοροφν ςτα Πειραματικά χολεία, 

ε. μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Οργάνωςθσ των Εξετάςεων για τα Πρότυπα και τθσ Κλιρωςθσ για τα 
Πειραματικά χολεία. 



Σα δεδομζνα που ςυλλζγονται χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτισ παρ. 1 και 5 του άρκρου 18 του ν. 4692/2020 (Αϋ 111) 
και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 18 του ν. 4692/2020 (Αϋ 111) εκδοκείςεσ υπουργικζσ 
αποφάςεισ και δεν διατίκενται για καμία άλλθ χριςθ. 

Ανακοίνωςη αποτελεςμάτων 

Ι. Σα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ και των εξετάςεων με ευκφνθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Κλιρωςθσ 
και τθσ Επιτροπισ του Βακμολογικοφ Κζντρου αντίςτοιχα διαβιβάηονται ςτον/ςτθν διαχειριςτι/ςτρια 
και ειςάγονται ςτο ςφςτθμα από τον διαχειριςτι/ςτρια του ςυςτιματοσ. 

ΙΙ. Οι Διευκυντζσ/ντριεσ ι Προϊςτάμενοι/μενεσ των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων 
ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα και εξάγουν τα αποτελζςματα, τα οποία ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα 
του ςχολείου και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων με ευκφνθ του οικείου ΕΠ.Ε.. 

ΙΙΙ. Τπάρχει θ δυνατότθτα μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ να ειςζρχονται ςτο 
ςφςτθμα και να ενθμερϊνονται για το αποτζλεςμα που αφορά τθν αίτθςι τουσ με χριςθ του 
κωδικοφ τθσ αίτθςθσ. 

 

 


