
 Εισαγωγή

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή στα
Πειραματικά (ΠΕΙ.Σ.) και στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-23,
χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/ κηδεμόνα ή τρίτου
εξουσιοδοτημένου ατόμου στην/στις σχολικές μονάδες επιλογής.

Κατά τη δημιουργία αίτησης είναι απαραίτητο ο/η γονέας/κηδεμόνας ή το τρίτο
εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

 Κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr (Taxis Net)
 προσωπικά στοιχεία γονέα/ κηδεμόνα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου
 προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας, Αριθμό Μητρώου του

μαθητή (από το σχολείο φοίτησης)
 Δικαιολογητικό για απόδειξη δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή

υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος
 Ύπαρξη γονέα/κηδεμόνα που υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή

τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο
 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

 εξουσιοδότηση ή δικαστική απόφαση επιμέλεια τέκνου
 Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα βρει στην πλατφόρμα

 Είσοδος στην εφαρμογή:

Οι γονείς/κηδεμόνες ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εισέρχονται στο
σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των
προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet).

 Υποβολή αίτησης

Α. Στοιχεία Αιτούνττος/ούσης: ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει τα προσωπικά του
στοιχεία

Β. Στοιχεία Μαθητή/τριας: ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία
του μαθητή/τριας

Για το πεδίο «Έλεγχος φοίτησης μαθητή/τριας» ο/η αιτών/ούσα πρέπει να έχει
διαθέσιμα:

 Τον αριθμό μητρώου μαθητή (ΑΜ) το οποίο αναζητά από το σχολείο
 Την τάξη που φοιτά την τρέχουσα σχολική χρονιά
 Την επίσημη ονομασία της σχολικής μονάδας φοίτησης ή τον κωδικό

σχολικής μονάδας φοίτησης



(Η αναζήτηση γίνεται είτε με κωδικό ΥΠΑΙ.Θ. είτε με την ονομασία της
Σχολικής Μονάδας)

 Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων πραγματοποιείται ο
ΕΛΕΓΧΟΣ και σε περίπτωση πλήρους ταυτοποίησης πραγματοποιείται
«ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ» με την ένδειξη «Η πιστοποίηση φοίτησης του/της
μαθητή/τριας είναι ολοκληρωμένη» και ο αιτών/ούσα μπορεί να
προχωρήσει στα επόμενα στάδια της αίτησης.

 Γ. Στοιχεία Επικοινωνίας: ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει τα απαραίτητα
προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας

Δ. Στοιχεία Σχολείων: Στο στάδιο αυτό ο/η αιτών/ούσα κάνει την επιλογή του ΠΣ ή/
και ΠΕΙ.Σ καθώς και τη σειρά προτίμησης ανάμεσα στις δύο επιλογές του.

Αναρτά με αναζήτηση από τα προσωπικά του αρχεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται

 Παρατηρήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης και δυνατότητα επεξεργασίας
της μέχρι την οριστική υποβολή

Η αίτηση είναι έγκυρη όταν ο/η αιτών/ούσα προχωρήσει σε οριστική υποβολή.

Αναλυτικά: Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν την οριστικοποίηση της, ο/η
γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της/των υποβληθείσας/σών



αίτησης/σεων, συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, με τους
κωδικούς του taxis net και μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης.

Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι με την οριστική υποβολή της
αίτησης ο/η γονέας/κηδεμόνας/ ή το τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με ατομική
του ευθύνη και γνωρίζοντας τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.
1599/1986 δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i. τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
ii. για την υποβαλλόμενη αίτηση έχει την σύμφωνη γνώμη και του ετέρου

γονέα, κηδεμόνα ή σε περίπτωση διαζυγίου έχει την αποκλειστική
επιμέλεια του/της μαθητή/τριας για τον/την οποίο/α υποβάλλει τη
αίτηση.

iii. στην περίπτωση του τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου υπάρχει η
προβλεπόμενη από τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα εξουσιοδότηση.

iv. στην περίπτωση επιτυχίας του μαθητή/τριας, αποδέχεται την εγγραφή
του/της στο σχολείο επιτυχίας σύμφωνα με τη δηλωθείσα σειρά
προτίμησης.

v. έχει ελέγξει την αίτηση και ότι όλα τα στοιχεία, που έχει δηλώσει, έχουν
καταχωρισθεί ορθά.

Με οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης από τον/την γονέα/κηδεμόνα/το
τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αποδίδονται αυτόματα από το σύστημα:
α) ο μοναδικός κωδικός της αίτησης.
β) ο εξαψήφιος κωδικός του μαθητή/τριας.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο/η αιτών/ούσα έχει πρόσβαση στην σελίδα
των αιτήσεων ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση στα δηλωθέντα
στοιχεία της αίτησης.

 Περαιτέρω Επιλογές/Δυνατότητες

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο/η αιτών/ούσα εκτυπώνει την
βεβαίωση υποβολής της αίτησης η οποία φέρει:
α) τα δηλωθέντα στοιχεία του μαθητή (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,
Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Μητρώου, Τάξη και Σχολείο
Φοίτησης),
β) Σχολεία Προτίμησης/ Σειρά Προτίμησης,
γ) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σημαντικά να τα γνωρίζει ο/η υποψήφιος/α, όποτε του
ζητηθούν.


