ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφές 2017-18 Παράταση!

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2017 17:34 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιούνιος 2017 07:53

Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές από σήμερα 27/6/17 μέχρι τις 7/7/17. Οι εγγραφές
για αυτούς τους μαθητές θα πραγματοποιηθούν από 10-17/7/17, τις ημέρες λειτουργίας των
σχολείων (Πέμπτη 13.7.17 9 το πρωι με 1300 για το δικό μας σχολείο)

http://www.minedu.gov.gr/news/28954-26-06-17-kseperasan-tis-67-000-oi-ilektronikes-diloseisprotimisis-gia-tin-eggrafi-sta-epal-2

Υπενθυμίζεται οτι οι μαθητές που έχουν κάνει ήδη δήλωση πρέπει να προσκομίσουν αυτή τη
βδομάδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου 1815 εώς 2205).
Το σχολείο λειτουργεί καθημέρινά έως τις 30/6/2017. Από 1/7/2017 για όλο το καλοκαίρι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ από 900 ώς 1300 το ΠΡΩΙ.

........................................................................................................................................................
..........................................................................

Υπενθυμίζεται η προγενέστερε ανακοίνωση:

Ηλεκτρονική Δήλωση για Φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι μαθητές του σχολείου μας
πρέπει από 19 εως 23 Ιουνίου 2017 να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης
φοίτησης στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική
και γίνεται ηλεκτρονικά από τον προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι μας και στην περίπτωση
που ο μαθητής δεν την πραγματοποιήσει, δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα
στο σχολείο μας
ή σε οποιοδήποτε άλλο ΕΠΑΛ επιθυμεί.
Παρακάτω για καλύτερη ενημέρωση όλων των μαθητών υπάρχει όλο το σχετικό έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα και δίνει στοιχεία για
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τον τρόπο που γίνεται η υπόψη διαδικασία (site, στοιχεία που απαιτούνται, κωδικοί κλπ).
Το σχολείο μας για καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και προς αποφυγή λαθών, έχει
δημιουργήσει μια ομάδα διεκπαιρέωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας, όπου οι μαθητές
μπορούν να προσέλθουν σε αυτό τις συγκεκριμένες ημερομηνίες (19 - 23 Ιουν. 2017) και από
ώρα 18:30 εως 22:00 και να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική δήλωση με την βοήθεια των
υπεύθυνων καθηγητών των τμημάτων, η οποία απαιτεί και στοιχεία για το σχολείο του, που
πιθανόν ο μαθητής να μην γνωρίζει.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των δηλώσεων είναι τα παρακάτω:
-Κωδικοί TAXIS μαθητή ή γονέα όταν ο μαθητής είναι προστατευόμενο μέλος και δεν έχει
ΑΦΜ.
- email μαθητή ή γονέα, όπου να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, διότι εκεί θα
αποσταλλούν στοιχεία ενεργοποίησης της δήλωσης και η έγκριση φοίτησης του μαθητή στο
ΕΠΑΛ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση πρακαλώ επικοινωνήστε με το σχολείο μας και τον υπεύθυνο
καθηγητή τμήματος της σχολικής χρονιάς που μας πέρασε.
Τηλέφωνο σχολείου: 2102468194

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε την αίτηση και από το σπίτι σας φυσικα! Σε αυτη την
περίπτωση παρακάλουμε να στείλετε αντίγραφο της αίτησης στο
mail@1epal-e
sp-acharn.att.sch.gr

Για οποιαδήποτε οδηγία κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το τηλ 6945123665 (Δροσόπουλος Πάνος) ή στείλτε γραπτό μήνυμα και θα
επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
------Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail: depek_merimna@minedu.gov.gr " style="background: transparent; color: rgb(69, 90,
100); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">
dep
ek_merimna@minedu.gov.gr
Πληροφ.: Ολ. Μαραγκού, Α. Καψάλης
Τηλέφωνο: 2103442212, 2103443359
Fax: 2103442365
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Μαρούσι, 13 - 6 - 2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ1α/98666/Δ4
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Επείγουσα ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.»,
μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρωτ. 89047/ΓΔ4/26-05-2017 Εγκύκλιος του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να
μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος
2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της
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εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr ,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου
2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης
καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση
ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει
κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο
υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας
αρχής κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.
Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες δε διαθέτουν κωδικούς taxis,
οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν
έγκαιρα. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια,
Επαγγελματικά Λύκεια
( μέσω των ΔΔΕ ) Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr " style="background: transparent; color: rgb(69, 90, 100);
text-decoration-line: none; cursor: pointer;">
info@sivitanidios.edu.gr

Για όσους/όσες επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και αδυνατούν να
αποκτήσουν
κωδικούς taxis, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους κωδικών taxis, την προτίμηση που
τους
υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση, οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες
μαθητές/τριες.
Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται: «Ο/Η κάτωθι
υπογεγραμμένος/η
?? εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του ??.ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση
προτίμησης
του/της μαθητή/τριας?????για την Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω αδυναμίας απόκτησης κωδικών
taxis».
Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα
να
ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες
δικαιούνται να
εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:
1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ,
το
σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης
4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην Ειδικότητα της
Γ΄ Τάξης
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ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας
Σημειώνεται ότι:
Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν
πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην οποία έχουν προτεραιότητα
εγγραφής.
Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να
γνωρίζουν ότι
η κατάταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που
δηλώθηκε και
θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
ενημερωθούν μέσω
της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και
οφείλουν να
παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση
εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα
δικαιολογητικά
απαιτούνται κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση μη λειτουργίας του Τομέα ή της Ειδικότητας στο σχολείο φοίτησης , οι
μαθητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο σχολείο (της σειράς προτίμησής
τους) στο οποίο εγκρίθηκε η λειτουργία Τομέα ή Ειδικότητας και ενημερώνονται μέσω της
εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια κατανεμήθηκε σε ολιγομελές τμήμα του
οποίου δεν έχει εγκριθεί η λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου, αναμένει νεότερη ενημέρωση
έως τη 10η Ιουλίου.
Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα
σχολείο, η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως το τέλος Ιουνίου, όπου ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα.
Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των
απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk
της εφαρμογής ή στο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ. της κατοικίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας
του.
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση
της εγγραφής, κατατίθενται και ελέγχονται από τον Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο
κατατάχθηκαν οι μαθητές/τριες.
Οι μετεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες περιμένουν την
έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι/ες δεν
έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη
δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως
την 7η Ιουλίου 2017. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής
e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατάταξής τους, θα
πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα λειτουργίας τους, από τη 10η
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έως τη 17η Ιουλίου 2017. Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα διαγραφής της
ηλεκτρονικής δήλωσης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής
δήλωσης. Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (
π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως
την 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα. Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 1η έως
την 11η Σεπτεμβρίου 2017.
Κατ? εξαίρεση, οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. του τρέχοντος σχολικού έτους, δύνανται να
εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017, λόγω επιμήκυνσης του
σχολικού έτους.
Κατ? εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι
επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας,
δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται
να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχουν εικόνα των τμημάτων που θα
λειτουργήσουν στα σχολεία της περιοχής τους κατά το σχολικό έτος 2017-2018 έως την
20ή Ιουλίου 2017.
Εσωτ. Διανομή Γρ. Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/νση
Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄& Γ΄ Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Τμ. Α΄
και Β΄ Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Μειον. Σχολείων Διεύθυνση
Θρησκευτικής Εκπ/σης Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής
Εκπ/σης Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ypoyrgeio-paideias/nea-epeigoysa-enim
erosi-gia-tin-ilektroniki-dilosi-protimisis-gia-ta-epal#ixzz4jtgiVtk9
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