
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Σας επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που έχουν υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση 

Προτίμησης και θα κατανεμηθούν στο 6o ΕΠΑ.Λ Πάτρας πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για να γίνει η ΟΡΙΣΤΙΚΗ εγγραφή/ανανέωση εγγραφής/μετεγγραφή τους.  

   Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο από 6 έως 15 Ιουλίου. 

 Οι ημερομηνίες για τη διά ζώσης κατάθεσης των δικαιολογητικών (στο χώρο του σχολείου,  

κατά τη λειτουργία της θερινής εφημερίας) είναι:  

Πέμπτη,  8 Ιουλίου  (8:00 πμ – 2:00 μμ)  

Πέμπτη, 15 Ιουλίου (8:00 πμ – 2:00 μμ) 

 

Έχετε όμως τη δυνατότητα να αποστείλετε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, άμεσα, στο mail του σχολείου 

6epal-patras@sch.gr, έως 15 Ιουλίου το μεσημέρι. 
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την ίδια την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που θα 

συμπληρώσετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα τα βρείτε ανά τάξη, όπου θα φοιτήσει ο 

μαθητής/μαθήτρια κατά το ερχόμενο σχολικό έτος 2021-2022, στους ακόλουθους συνδέσμους                   

(πατήστε πάνω στην τάξη που θέλετε και μετά το άνοιγμα κάντε λήψη ή εκτύπωση):  

Αίτηση-Εγγραφής-Α-τάξη-2021  

Αίτηση-Εγγραφής-Β-τάξη-2021 

Αίτηση-Εγγραφής-Γ-τάξη-2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Την «Έγκριση του έτερου κηδεμόνα» (επί της Ηλεκτρονική Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης 

Προτίμησης) μπορείτε να μας το στείλετε ηλεκτρονικά,  

o με e-Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr (αρχείο pdf) ή 
o σε Υ.Δ. σε χαρτί αλλά σκαναρισμένη (αρχείο pdf ή εικόνα) ή 
o κείμενο σταλμένο από το προσωπικό σας λογαριασμό email  

 
όπου -σε κάθε περίπτωση- θα αναφέρετε το ακόλουθο κείμενο 

Εγκρίνω το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Αίτηση Εγγραφής σε ΕΠΑΛ με αριθμό ……………………………….., 

όπως αυτή έχει υποβληθεί για τον/την μαθητή / μαθήτρια …………………………………………… με Αριθμό 

Μητρώου…… 

Για να εκδώστε Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr: 

1. https://dilosi.services.gov.gr/  

2. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ 

3. Δημιουργία νέου εγγράφου 

4. Υπεύθυνη Δήλωση 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ (κωδικοί taxisnet) 

Εσείς που θα  επιλέξετε 

την ηλεκτρονική 

αποστολή των 

δικαιολογητικών (αντί 

να έρθετε) θα λάβετε 

επιβεβαιωτικό e-mail 

για τη λήψη και για τον 

έλεγχο τους. 

mailto:6epal-patras@sch.gr
https://1drv.ms/w/s!AhGTII4tIjcEghuYo9IuxmQrz0aW?e=KIXbl0
https://1drv.ms/w/s!AhGTII4tIjcEgh3gDwPO4q2i9R1F?e=jC5xvs
https://1drv.ms/w/s!AhGTII4tIjcEghyB7aFJaFr61obv?e=ihliLZ
https://www.google.com/url?q=https://dilosi.services.gov.gr/&sa=D&source=editors&ust=1625177751094000&usg=AFQjCNHtwtM8kcl1LY-RDkAYkcW9Q6vztA


 

 

Αν κάνετε ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών, φροντίστε για την καλή αποτύπωσή τους 

σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν.  

➢ Αποφύγετε πλάγιες, κακοφωτισμένες, ανεστίαστες λήψεις φωτογραφιών.  

➢ Για καλύτερα αποτελέσματα, με χρήση κινητής συσκευής, προτείνετε να χρησιμοποιήσετε 

εφαρμογές scanner αντί για απλή φωτογράφιση, όπως το Tiny Scanner - PDF Scanner App 

για android, την ενσωματωμένη Σάρωση στο Google Drive, κ.α. 

➢ Στη συνέχεια μπορείτε με ευκολία να διαχειριστείτε τα pdf αρχεία (για συνένωση, 

επεξεργασία, κ.α.) με online εφαρμογές (π.χ. “ilovepdf” από  συσκευή android, ios ή από 

desktop/laptop) 

 

➢ Στείλτε όλα τα δικαιολογητικά με ένα e-mail έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο έλεγχος τους 
 

 

 
 

  Το «Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής» της σχολικής μας μονάδας μπορείτε να το βρείτε  

 
https://bit.ly/school_life_framework21 

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι μέσα από το blog του σχολείου μας 

 https://blogs.sch.gr/6epal-patras/ 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

Ηλεκτρονική Δήλωση προτίμησης (από το e-eggrafes) 
Έγκριση του έτερου κηδεμόνα (για την ηλεκτρονική δήλωση από το e-eggrafes) 
Αστυνομική  Ταυτότητα κηδεμόνα  
Αστυνομική  Ταυτότητα μαθητή (και Πιστοποιητικό Γέννησης για γεννηθέντες πριν από το 2003) 
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή σε ισχύ (διάρκεια 3 έτη) |μπορείτε να κάνετε λήψη του από εδώ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner&hl=el&gl=gr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=el&gl=gr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilovepdf.www&hl=el&gl=gr
https://apps.apple.com/us/app/ilovepdf-pdf-editor-scan/id1207332399
https://www.ilovepdf.com/
https://bit.ly/school_life_framework21
https://blogs.sch.gr/6epal-patras/
https://drive.google.com/file/d/1a3A2a5Z645d_2qxEYqR5ouUr_bnl6X5B/view?usp=sharing

