
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα αιτήσεων ακολουθείτε τη διαδρομή 

www.gov.gr → ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -→ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. → Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Αίτησης για 

Διευθυντές Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο:   

https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ 

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) που διαθέτετε. 

 

 

Πατώντας το κουμπί    ΕΙΣΟΔΟΣ με ΠΣΔ , γίνεται ανακατεύθυνση  στην αρχική σελίδα πιστοποίησης του Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.). 

http://www.gov.gr/
https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/


 

 

Το περιβάλλον της αίτησης είναι το ακόλουθο: 

 

 

2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 

Για να δείτε τα στοιχεία σας που θα καταχωρηθούν στην αίτηση, επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ στο πάνω δεξιά 

μέρος της οθόνης 

 



 

Τα στοιχεία του προφίλ  αντλούνται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). 

 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Το περιβάλλον της αίτησης είναι το ακόλουθο: 

 

Σε κάθε μια από τις 10 ενότητες εμφανίζονται πεδία μοριοδότησης που απαιτούν την ανάρτηση αντίστοιχων 

δικαιολογητικών. 



 

Είναι αναγκαίο να αναρτάτε για κάθε πεδίο της αίτησης το αντίστοιχο δικαιολογητικό πατώντας ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΑΡΧΕΙΟΥ. 

Σε περίπτωση που δεν αναρτηθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης, δεν 

μοριοδοτείται. 

Στο κατώτερο μέρος της αίτησης βρίσκονται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Υπεύθυνη Δήλωση 

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.) 

 

Δεν μπορεί να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης εάν έχετε παραλείψει να ανεβάσετε κάποιο από τα 

παραπάνω υποχρεωτικά δικαιολογητικά. 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης 

και ανάρτησης αρχείων πραγματοποιήσετε ΕΞΟΔΟ. Την επόμενη φορά που θα εισέρθετε στην εφαρμογή με 

τους κωδικούς ΠΣΔ που διαθέτετε, τα αναρτημένα δικαιολογητικά θα βρίσκονται στα πεδία που τα είχατε 

αναρτήσει. Σε αυτό το στάδιο και πριν την οριστική υποβολή, είναι δυνατόν να αντικαταστήσετε 

κάποιο/κάποια από τα αρχεία που έχετε αναρτήσει. 

 

 

Τέλος πρέπει να επιλέξετε την Περιφέρεια για την οποία ενδιαφέρεστε. Χωρίς αυτό το βήμα η αίτηση δεν 

μπορεί να οριστικοποιηθεί: 

 



 
 

Αφού ελέγξετε ένα προς ένα όλα τα πεδία, βεβαιωθείτε ότι έχετε αναρτήσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

και έχετε επιλέξει την περιφέρεια που σας ενδιαφέρει, πατήστε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ. 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗΣ.  

 

 

4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Πατώντας το κουμπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ γίνεται λήψη του αρχείου (σε μορφή .pdf) στην συσκευή σας.  Μπορείτε να 

εκτυπώσετε την βεβαίωση υποβολής αίτησης, στην οποία αναγράφεται το αναγνωριστικό της αίτησης (αρ. 

πρωτοκόλλου), η ημερομηνία και ώρα υποβολής καθώς και όλα τα πεδία που έχετε επεξεργαστεί, μαζί με το όνομα 

του αρχείου που έχετε αναρτήσει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗΣ.  



 

 

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Μετά την ανάρτηση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στις ιστοσελίδες των ΠΔΕ, μπορείτε 

μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων να: 

1. ενημερωθείτε για το αν η αίτηση σας έχει απορριφθεί καθώς και για τους λόγους απόρριψης 

2. υποβάλλετε ένσταση κατά των πινάκων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης 

τους. 

 

 


