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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Π.Λ.Π.Π.
Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών της
Γ γυμνασίου στα Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ., για την εγγραφή τους στο Πειραματικό Λύκειο
Πανεπιστημίου Πατρών, εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου
2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ( https://www.iep. edu.gr/pps/), χρειάζεται
να κάνετε και εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ . Το
ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου είναι αναρτημένο επίσης στην ιστοσελίδα του Σχολείου
και παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα της απόφασης :
Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να
μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για
το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης
εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η
Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων
μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο
ΠΣ myschool. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ
(taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση.
Για τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονική Αίτηση, υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/-ες οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοιτούν στη Γ΄ Τάξη
Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019, δηλώνοντας
εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να
εγγραφούν/μετεγγραφούν σε άλλο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο Διευθυντής
Βασίλειος Σχοινάς

