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www.minedu.gov.gr
spoudonde@minedu.gov.gr
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπουλου Χ. (Δ.Ε.)
Ελευθερίου Κ. (Ε.Ε.)
: 210344.3272
210344.2212
210344.3273
210344.2231
: 210344.3390

Αρ. Πρωτ. : 68762/ΓΔ4

ΠΡΟΣ :

1.
2.
3.
4.

Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της
χώρας
Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
Γυμνάσια, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων info@sivitanidios.gr

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με τη με αρ. 67181/ΓΔ4/27-4-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
Σε συνέχεια του με αρ. 67181/ΓΔ4/27-4-2018 εγγράφου μας και ενόψει της Ηλεκτρονικής
Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19,
παρακαλούμε να διανεμηθεί στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι
ανήλικοι/ες ή στους ίδιους/ες αν είναι ενήλικοι/ες το επισυναπτόμενο
έγγραφο και να επιστραφεί
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
υπογεγραμμένο.
Ν. Αττικής)

Συν.: 1 σελ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήματα Α΄,Β΄

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών
στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινού,
(ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής e-εγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει
να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση,
παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε
κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα,
δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα
γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική
μονάδα.

Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι
αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα
Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε για την αλλαγή με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και
να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν.

Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη
δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει
θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα
ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για
τις απαραίτητες διαδικασίες.
Σε περίπτωση εγγραφής στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών που τώρα φοιτούν στην Γ΄
τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ΄ τάξη Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού ΓυμνασίουΛυκείου, ισχύουν τα ανωτέρω. Επίσης, για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και του χρόνου εγγραφής θα ενημερωθείτε με νεότερη
εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι
εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19.

Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε.

Έλαβα γνώση

(υπογραφή γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικος/η)
…………………………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικος/η)

