
Ανακοίνωση συμμετοχής σε συμπληρωματική κλήρωση  
για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο  

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου 

Η Διεύθυνση του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πύργου προκηρύσσει: 

 επτά (7) θέσεις μαθητών (αγόρια) στη Β τάξη 

 επτά (7) θέσεις μαθητριών (κορίτσια) στη Β τάξη 

 δέκα (10) θέσεις μαθητών (αγόρια) στη Γ τάξη 

 τέσσερεις (4) θέσεις μαθητριών (κορίτσια) στη Γ τάξη 

 πέντε (5) θέσεις μαθητών (αγόρια) στη Δ τάξη 

 δέκα (10) θέσεις μαθητριών (κορίτσια) στη Δ τάξη 

 τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρια) στη Ε τάξη 

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα 

λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11.00, 

υπό την ευθύνη του ΕΠΕΣ/Διεύθυνσης του σχολείου και σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΠΠΣ.  

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023 θα 

πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023 

παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων. 

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 

και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας που θα αναγράφει: 

"Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου μαθητή/τριας <Ονοματεπώνυμο 

μαθητή/τριας> στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην τάξη <γράφετε τάξη: Β, Γ, Δ ή Ε> 

του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πύργου." 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται με προσωπική παρουσία και των δυο 

γονέων/κηδεμόνων στη σχολική μονάδα (δ/νση: Τέρμα Παπαφλέσσα) από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 

ως Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 09.00–12.00. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο 

γονέων/κηδεμόνων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

υπεύθυνη δήλωση του απόντος ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Δεδομένου ότι οι κενές θέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν ως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου 

(http://1dim-pyrgou.ilei.sch.gr/), στην οποία θα ενημερώνονται καθημερινά οι προκηρυσσόμενες 

κενές θέσεις. 

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεση σας στο mail@1dim-pyrgou.ilei.sch.gr και στο 

τηλέφωνο 26210 33223, 26211 80002. 

 Ο Δ/ντής του 1ου Πειραματικού ΔΣ Πύργου 

  

 Αναστάσιος Αναστόπουλος 
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