10Ο Γυμνάςιο Ηρακλείου
ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Ε ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019-2020
Οι μακθτζσ/τριεσ που κα εγγραφοφν ςτθν Α’ τάξθ Δθμοςίων Ημερθςίων και Εςπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το
ςχολικό ζτοσ 2019-2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ - Διλωςθ Προτίμθςθσ», μζςω τθσ εφαρμογισ
e-εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ΠΡΟΟΧΗ

ΣΙ ΠΡΟΘΕΜΙΕ:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
ςυμπλθρώνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, από τθ

22θ Μαΐου και ώρα 10:00 ζωσ τθ 17θ

Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.
Στθν περίπτωςθ ανιλικων μακθτών/τριών τθν θλεκτρονικι διλωςθ προτίμθςθσ κατακζτουν με δικι τουσ ευκφνθ οι
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ.
Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ, χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά οι κωδικοί ΓΓΠ (Εφορίασ) (taxis-gsis) του
γονζα ι κθδεμόνα ι του κατά το νόμο υπεφκυνου αντίςτοιχα που ζχει δθλωκεί ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα των
ςχολείων Myschool. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι αιτοφντεσ/αιτοφςεσ κθδεμόνεσ δεν διακζτουν
κωδικοφσ ΓΓΠ (taxis) οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να τουσ αποκτιςουν
ζγκαιρα.
Εφιςτάται θ προςοχι, ςε περίπτωςθ γονζων/κθδεμόνων των οποίων τα ατομικά ςτοιχεία αναγράφονται ςτο ΓΓΠ
(taxis) με λατινικοφσ χαρακτιρεσ (L,F,V κλπ), να ενθμερώςουν τον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου φοιτά τώρα ο
μακθτισ προκειμζνου να καταχωρίςει τα παραπάνω ςτοιχεία ςτο Π Myschool ςτα πεδία: Όνομα κθδεμόνα –
Επώνυμο κθδεμόνα τθσ Καρτζλασ Οικογενειακά τοιχεία, όπωσ εμφανίηονται ςτο ΓΓΠ (taxis-gsis).
Κατά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ καταχωρίηονται απαραίτθτα τα παρακάτω ςτοιχεία:
 Το e-mail του κθδεμόνα
 Το μθτρώνυμο του κθδεμόνα
Για τα ΓΕ.Λ.:
 Επιλογι Ημεριςιου ι Εςπερινοφ ΓΕ.Λ.
 Η τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ το επόμενο ςχολικό ζτοσ δθλ. Α’ Λυκείου
 Επιλογι ξζνθσ γλώςςασ (Α΄ Λυκείου)
 Μακιματα επιλογισ ( Α΄ και Γ΄ Λυκείου)
 Επιλογι Ομάδασ Προςανατολιςμοφ (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
Για τα ΕΠΑ.Λ.:
 Η τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ το επόμενο ςχολικό ζτοσ δθλ. Α’ Λυκείου
 Οτομζασ τθσ Β’ Τάξθσ ι θ ειδικότθτα τθσ Γ’ Τάξθσ θμεριςιων και εςπερινών ΕΠΑ.Λ. ι τθσ Δ΄ τάξθσ εςπερινών ΕΠΑ.Λ.
Η επιλογι ζωσ τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
Κοινά ςτοιχεία (για ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):
ο
 Το ςχολείο τελευταίασ φοίτθςθσδθλ. 10 Γυμνάςιο κακώσ και το ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ δθλ. 2019
 Ο Αρικμόσ Μθτρώου (Α.Μ.) μακθτι/-τριασ (ο οποίοσ αναγράφεται ςτον ζλεγχο προόδου –Δόκθκαν ςτουσ
μακθτζσ)
 Η θμερομθνία γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ
 Από ποιον/-α καταχωρίηεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ
 Ο αρικμόσ του κινθτοφ ι του ςτακεροφ τθλεφώνου του/τθσ κθδεμόνα ι του/τθσ μα-κθτι/-τριασ
Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να φοιτιςουν ςε ΓΕ.Λ. δεν δθλώνουν ςχολείο προτίμθςθσ ςτθν εφαρμογι eεγγραφζσ, αλλά τοποκετοφνται ςφμφωνα με απόφαςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ανάλογα με τθν
περιοχι τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ που είχατε δθλώςει ςτο Γυμνάςιο.
Οι κθδεμόνεσ των μακθτών/τριών πρζπει να γνωρίηουν ότι θ κατάταξι τουσ ςε ΕΠΑ.Λ. προτίμθςισ τουσ κα γίνει με
βάςθ τθ ςειρά προτίμθςθσ που δθλώκθκε (μπορείτε να δθλώςετε μζχρι τρία (3) ΕΠΑΛ) και κα γίνει ςε Τάξεισ, Τομείσ
και Ειδικότθτεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ.
Πίςω ------
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τθ δεφτερθ φάςθ εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 ζωσ 28 Ιουνίου 2019 και ώρα
15:00 μποροφν να υποβάλουν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ:
o Οι παραπεμπόμενοι/-εσ μακθτζσ/-τριεσ Γυμναςίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/-εσ περιμζνουν τθν ζκδοςθ
αποτελεςμάτων από τθν ειδικι εξεταςτικι περίοδο του Ιουνίου:
α) εάν δεν ζχουν απορριφκεί, ιςχφει θ αρχικι Ηλεκτρονικι Αίτθςθ που είχαν ενδεχομζνωσ υποβάλει και
ενθμερώνονται για τθν τοποκζτθςι τουσ μετά το πζρασ τθσ Β’ φάςθσ Ηλεκτρονικών Αιτιςεων του Μαΐου – Ιουνίου,
β) εάν ζχουν απορριφκεί, υποβάλουν νζα Ηλεκτρονικι Αίτθςθ, κατά τθν διάρκεια τθσ δεφτερθσ φάςθσ εγγραφών
Μετά τθν οριςτικι κατανομι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο ΓΕ.Λ ι ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-εσ κα ενθμερωκοφν μζςω τθσ
εφαρμογισ e-eggrafes ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
και οφείλουν να παρουςιαςτοφν για τθν οριςτικι εγγραφι (ρωτιςτε πριν ςτο Λφκειο όπου κα φοιτιςει ο μακθτισ
για τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται:
α. Για τα ΓΕ.Λ. μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων (11 επτεμβρίου 2019).
β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από τθν 20θ ζωσ τθν 28θ Ιουνίου 2019 για τθν Α’ φάςθ θλεκτρονικών εγγραφών και από τθν 1θ ζωσ
τθν 5θ Ιουλίου για τθν Β’ φάςθ θλεκτρονικών εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου 2019.
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτισ/-τρια αιτικθκε τμιμα που δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ (π.χ.
ολιγομελζσ) και το οποίο χρειάηεται ζγκριςθ για να λειτουργιςει, αναμζνει νεότερθ ενθμζρωςθ μζςω τθσ εφαρμογισ
e-eggrafes μετά τθ 15θ Ιουλίου 2019. Αν το τμιμα δεν εγκρικεί, οι μακθτζσ/-τριεσ, που κατανεμικθκαν ςε αυτά, κα
πρζπει να κάνουν νζα αίτθςθ εγγραφισ από τθ 2θ ζωσ τθν 11θ επτεμβρίου ςτα υπάρχοντα/διαμορφωμζνα τμιματα,
μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes.
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτζσ/-τριεσ που υποβάλλουν αίτθςθ ςε τάξθ, τμιμα, ι ειδικότθτα είναι
περιςςότεροι/-εσ από τον αρικμό μακθτών/-τριών που μπορεί να εξυπθρετιςει θ ςχολικι μονάδα, πραγματοποιείται
δθμόςια κλιρωςθ ώςτε να καλυφκεί ο προβλεπόμενοσ ανώτατοσ αρικμόσ μακθτών/-τριών ανά τάξθ. Ειδικότερα, θ
κλιρωςθ για τθν Α΄ τάξθ διεξάγεται μεταξφ όλων των μακθτών/-τριών οι οποίοι/-εσ ζχουν κατανεμθκεί ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα
Στθν ειδικι εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου από τθ 2θ ζωσ τθν 11θ επτεμβρίου 2019 ςε
υπάρχοντα/διαμορφωμζνα τμιματα, μποροφν να εγγραφοφν:
-- Οι μακθτζσ/-τριεσ που αδυνατοφςαν να εγγραφοφν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. ςοβαροί λόγοι υγείασ απαιτείται
γνωμάτευςθ νοςθλείασ ςε νοςοκομείο)
-- Οι παραπεμπόμενοι/-εσ μακθτζσ/-τριεσ τθσ Γ’ Γυμναςίου ςτθν ειδικι εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου
--Όςοι/-εσ δεν υπζβαλαν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ ςτισ ανωτζρω προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ δφνανται να κατακζςουν
εκπρόκεςμθ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ από τθ 12θ ζωσ τθν 21θ επτεμβρίου 2019 και θ εγγραφι κα πραγματοποιθκεί μετά
από ζγκριςθ του/τθσ οικείου/-ασ Διευκυντι/-ντριασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε υπάρχοντα τμιματα.
Οι αιτοφντεσ/αιτοφςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ/διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εγγραφισ –
Διλωςθσ προτίμθςθσ και υποβολισ νζασ κατά τισ θμερομθνίεσ υποβολισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εγγραφισ –
Διλωςθσ προτίμθςθσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ ι οι κθδεμόνεσ αυτών που ςυναντοφν δυςκολία ςτθ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων ςτθν
εφαρμογι e-eggrafes μποροφν να απευκφνονται ςτο Help Desk τθσ εφαρμογισ ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ που
βρίςκονται ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ πλατ-φόρμασ e-eggrafes (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ι με e-mail
μζςω τθσ ςελίδασ «Επικοινωνία» τθσ πλατφόρμασ e-εγγραφζσ, εφόςον ςυνδεκοφν, επιλζγοντασ απαραίτθτα τφπο
ο
ςχολείου (ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑ.Λ.). ι τθλεφωνείτε ςτο 10 Γ/ΣΙΟ (2810252418) για ότι χρειαςτείτε.
Η Ηλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

