
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Στους/στις μαθητές/τριες του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής έχουν διανεμηθεί ορισμένες 

δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να επιστραφούν στο σχολείο υπογεγραμμένες, μέχρι την Παρασκευή 

4/5/2018. Προκειμένου να διευκολύνουμε τους γονείς/κηδεμόνες, παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις: 

1. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της α΄ και β΄ τάξης πρέπει να συμπληρώσουν την υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για την ανανέωση της εγγραφής των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο. 

2. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της γ΄ τάξης πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της ΔΕΠΠΣ  https://www.iep.edu.gr/pps/   και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις 

εισαγωγικές εξετάσεις, δηλώνοντας ως σχολείο επιλογής το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής, 

μέχρι 14/5/2018. Η διαδικασία αυτή γίνεται για οργανωτικούς λόγους. Είναι αυτονόητο ότι οι 

απόφοιτοι του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους αυτοδικαίως στο 

ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής και δεν θα συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

3. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της γ΄ τάξης πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τη 

δήλωση στοιχείων για την εγγραφή των μαθητών στη α΄ τάξη Λυκείου. Η διαδικασία αυτή γίνεται 

παράλληλα με τη διαδικασία υπ’ αριθμ. 2, και η μία δεν αναιρεί την άλλη. Η δήλωση αυτή αφορά 

την εγγραφή των μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-εγγραφές, η οποία δεν έχει ακόμα 

τεθεί σε λειτουργία από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών ζητά από 

τους γονείς να επανεπιβεβαιώσουν εκ των προτέρων την ακριβή ημερομηνία γέννησης και τη 

διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Επειδή η εγγραφή, όταν ανοίξει η σχετική εφαρμογή, θα γίνει με 

τους κωδικούς Taxisnet, τη δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρώσει ο γονέας που έχει εξαρχής 

δηλωθεί στο Γυμνάσιο ως κηδεμόνας του μαθητή (έχει πραγματοποιήσει την αρχική εγγραφή) 

και διαθέτει κωδικό taxisnet. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κωδικό taxisnet α) είτε πρέπει να 

συμπληρώσει τη δήλωση ο ίδιος και να προβεί αμέσως σε ενέργειες έκδοσης κωδικού taxisnet  β) 

είτε πρέπει τη δήλωση να συμπληρώσει ο έτερος γονέας/κηδεμόνας, εφόσον διαθέτει κωδικό 

taxisnet, και να ζητήσει από το σχολείο την αλλαγή των στοιχείων κηδεμόνα που έχουν 

καταχωριστεί στα ηλεκτρονικά αρχεία του σχολείου. 
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