
Α�απητο� �ονε���κηδεμόνε��

�ας ε�ημερ��ο�με ότι οι ε��ραφές�α�α�ε�σεις ε��ραφ���μετε��ραφές τ�� μαθητ���τρι�� 
στα �ημόσια ���εια� Α�� Β�� �� τ��η ημερησίο� �αι Α�� Β�� �� �αι �� τ��η εσ�ερι�ο��  
��������ΠΑ���� �ια το σχολι�ό έτος 2019-20 θα �ρα�ματο�οιηθο�� ηλε�τρο�ι�� μέσ� της 
εφαρμο��ς e�ε��ραφές�  Προ�ειμέ�ο� �α α�οφε�χθο�� ε��αίρ�ς τ�χό� �ρο�λ�ματα� σας 
ε�ισημαί�ο�με τα α�όλο�θα:

� � �ηδεμό�ας �ο� θα ��ο��λει ηλε�τρο�ι�� τη� αίτηση με ��δι�ο�ς ��Π� (taxis) θα �ρέ�ει 
�α εί�αι α�τός�� �ο� έχει δηλ�θεί �ς �ηδεμό�ας στο σχολείο� �ε α�τίθετη �ερί�τ�ση� 
�αρα�αλείστε: α� �α �ρο�είτε σε όλες τις α�αραίτητες ε�έρ�ειες �ρο�ειμέ�ο� �α α�ο�τ�σετε 
��δι�ο�ς ��Π� (taxis) � �� �α �ρα�ματο�οι�σετε τη� αλλα�� στοιχεί�� το� �ηδεμό�α �μεσα� 
δηλ��ο�τας �ς �ηδεμό�α το� �ο�έα��ηδεμό�α �ο� διαθέτει ��δι�ο�ς ��Π� (taxis). � αλλα�� θα 
�ί�ει στο σχολείο ό�ο� �οιτ� τ�ρα ο�η μαθητ�ς�τρια� μετ� α�ό ε�ι�οι���ία με τη σχολι�� 
μο��δα�

� � διε�θ��ση �ατοι�ίας ��σει της ο�οίας θα ε��ραφεί��ατα�εμηθεί ο μαθητ�ς�τρια εί�αι 
α�τ� η ο�οία έχει δηλ�θεί στο σχολείο �αι έχει �αταχ�ριστεί στο �ληροφορια�ό σ�στημα 
Myschool. �ε �ερί�τ�ση �ο� δε� �ατοι�είτε �λέο� στη� ίδια διε�θ��ση� �αρα�αλείστε �α  
ε�ι�οι����σετε έ��αιρα �ια τη� αλλα�� με τη σχολι�� μο��δα ό�ο� �οιτ� τ�ρα ο�η 
μαθητ�ς�τρια �αι �α �ροσ�ομίσετε τα σχετι�� δι�αιολο�ητι�� �ο� θα σας �ητ�σο���

� � α�ρι��ς ημερομη�ία �έ��ησης το��της μαθητ��τριας εί�αι α�τ� η ο�οία έχει �δη 
δηλ�θεί στο σχολείο �αι έχει �αταχ�ριστεί στο �ληροφορια�ό σ�στημα Myschool. Α� ���ρχει 
θέμα διόρθ�σης� �αρα�αλείστε �α τη� �ρα�ματο�οι�σετε �μεσα στο σχολείο ό�ο� �οιτ� τ�ρα 
ο�η μαθητ�ς�τρια μετ� α�ό ε�ι�οι���ία με τη σχολι�� μο��δα η ο�οία θα σας ε�ημερ�σει �ια 
τις α�αραίτητες διαδι�ασίες� 

�ε �ερί�τ�ση ε��ραφ�ς στη� Α� τ��η ����� � �ΠΑ��� μαθητ���τρι�� �ο� τ�ρα φοιτο�� στη� �� 
τ��η �ιδι�ο� ��μ�ασίο� � �� τ��η ��μ�ασίο� ��ιαίο� �ιδι�ο� ��α��ελματι�ο� ��μ�ασίο��
���είο�� ισχ�ο�� τα α��τέρ�� ��ίσης� �ια �ερισσότερες διε��ρι�ίσεις �αρα�αλείστε �α 
ε�ι�οι����σετε με τη σχολι�� μο��δα ό�ο� φοιτ� τ�ρα ο�η μαθητ�ς�τρια�

�ια τις λε�τομέρειες της διαδι�ασίας �αι το� χρό�ο� ε��ραφ�ς θα ε�ημερ�θείτε με �εότερη 
ε����λιο� 
Παρα�αλο�με �ια τις �μεσες ε�έρ�ειές σας �ρο�ειμέ�ο� �α �ρα�ματο�οιηθο�� α�ρόσ�ο�τα οι 
ε��ραφές τ�� μαθητ���τρι�� �ια το σχολι�ό έτος 2019-20.  
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