
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Εγγραφή στην Α τάξη του Συνδεδεμένου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής 

ΦΕΚ. 67563/Δ6 

ΣΤ.  Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2019-2020.  

Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνα σια και Λυ κεια, τα οποι α συνδε ονται μεταξυ  τους, οι απο φοιτοι 

του Γυμνασι ου θα εγγραφου ν αυτοδι καια στην Α ́ τα ξη του συνδεδεμε νου Λυκει ου, εφο σον 

υποβληθεί σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 27η Μαΐου 

2019 μέχρι και την 4η Ιουνίου 2019. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων 

υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη 

τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι 

μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη το σχολικό έτος 2019-2020, ήτοι με δοκιμασία στη 

Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας 

ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου 

Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.  

Όλοι οι ενδιαφερο μενοι γονει ς και κηδεμο νες για την εισαγωγη  των μαθητω ν/τριω ν στις υπο  

πλη ρωση θε σεις στην Α ́ τα ξη του Προτυ που Λυκει ου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των 

αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ.  

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

που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. 

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό 

διάστημα από 27 Μαΐου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις των υποψηφίων 

μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και 

προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.   

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και 

κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υπο-ψηφίων, όπως αυτά 

αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο 

για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. 

Έλαβα Γνώση, 

Ο Κηδεμόνας: …………………………..……..……………………………….      (Ονοματ/μο) 

 

……………………………….…………….    (Υπογραφή) 
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