ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Πειραιάς: 22 /5/2019

ΠΡΟΣ:

ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγαπητοί/ές Γονείς και Κηδεμόνες,
Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας επισημάνουμε τα εξής για την εγγραφή των παιδιών σας στο Λύκειο:
 Υποβάλλετε «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από 22
Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.
 Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του/της κηδεμόνα
όπως αυτός έχει καταχωριστεί στο σύστημα my school. Εάν οι κηδεμόνες δεν διαθέτουν κωδικούς taxis,
οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα. Εάν
ως κηδεμόνας έχει υπογράψει ο άλλος γονέας στο Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, πρέπει να
προσέλθει άμεσα στο σχολείο για να γίνει διόρθωση.
 Εάν τα ατομικά στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα αναγράφονται στο taxis με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει
άμεσα να προσέλθει στο σχολείο για να γίνει η αλλαγή στο σύστημα my school.
 Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής καταχωρίζονται απαραίτητα: 1) το e-mail του/της
κηδεμόνα, 2) το μητρώνυμο του/της κηδεμόνα, 3) το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος
τελευταίας φοίτησης, 4) η επιλογή για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, 5) η επιλογή έως τριών ΕΠΑΛ, 6) η επιλογή ξένης
γλώσσας και μαθημάτων επιλογής για τα ΓΕΛ, 7) η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, 8) ο
Αριθμός Μητρώου του/της μαθητή/τριας (αναγράφεται στον Έλεγχο Προόδου), 9) από ποιον/-α
καταχωρίζεται η ηλεκτρονική αίτηση, 10) ο αριθμός του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα.
Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75).
 Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕΛ δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης αλλά
τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ανάλογα με την περιοχή
της μόνιμης κατοικίας τους. Η κατανομή σε ΕΠΑΛ θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε.
 Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω
της εφαρμογής e-εγγραφές και οφείλουν να παρουσιαστούν για οριστική εγγραφή για τα ΓΕΛ μέχρι την
έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019) και για τα ΕΠΑΛ από 20 έως 28 Ιουνίου 2019 για την Α΄
φάση ηλεκτρονικών εγγραφών και από 1 έως 5 Ιουλίου για τη Β΄ φάση.
 Όσοι/ες συναντούν δυσκολίες στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων μπορούν να απευθύνονται στο
Ηelp Desk της εφαρμογής τηλεφωνικά (ΓΕΛ: 2103443911, ΕΠΑΛ 2103443913) ή με email μέσω της σελίδας
«Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές ή στα αντίστοιχα Λύκεια. Για οποιαδήποτε πληροφορία στο
Γυμνάσιο θα προσέρχονται στον Υποδιευθυντή κ. Βασίλειο Παναγιωτόπουλο. Τηλεφωνικά δεν δίνονται
πληροφορίες.
 Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες, εάν δεν απορριφθούν, ισχύει η αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση. Σε
αντίθετη περίπτωση υποβάλλουν νέα. Όσοι/ες για λόγους ανωτέρας βίας δεν την έχουν υποβάλει θα
ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα ΓΕΛ μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και στα ΕΠΑΛ από 1 έως 5
Ιουλίου 2019 κατά τις ημέρες λειτουργίας τους.
 Μπορεί να γίνει διαγραφή/τροποποίηση της Ηλεκτρονικής Αίτησης κατά τις ημερομηνίες υποβολής. Μετά
την κατανομή δυνατότητα διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις με Υπεύθυνη Δήλωση προς τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου που έχει κατανεμηθεί.
 Οι παραπεμπόμενοι του Σεπτεμβρίου δύνανται να εγγραφούν από 2 έως 11 Σεπτεμβρίου στα υπάρχοντα
τμήματα. Εκπρόθεσμη Αίτηση μπορεί να κατατεθεί από 12 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όσα αναφέρονται παραπάνω για να μπορέσετε να εγγράψετε παιδιά
σας στο Λύκειο. Καλή επιτυχία!
Η Διευθύντρια
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