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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Επείγουςα ενημζρωςη για την Ηλεκτρονική Δήλωςη Προτίμηςησ για τα ΕΠΑ.Λ.
μαθητών-τριών για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018
Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν, να ανανεώςουν την εγγραφή τουσ ή
να μετεγγραφοφν ςε οποιαδιποτε τάξθ Ημερθςίων και Εςπερινών ΕΠΑ.Λ για το ςχολικό ζτοσ
2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωςη Προτίμηςησ για τα ΕΠΑ.Λ.», μζςω τησ
εφαρμογήσ e-epal ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://e-epal.minedu.gov.gr,
ςυμπλθρώνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, από τη 19η Ιουνίου ζωσ την 23η Ιουνίου 2017.
τθν περίπτωςθ ανιλικων μακθτών/τριών τθν θλεκτρονικι διλωςθ προτίμθςθσ κατακζτουν
οι κθδεμόνεσ τουσ.
Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι e-epal, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί taxis. τθν
περίπτωςθ ανιλικου/θσ μακθτι/τριασ ι ενιλικου προςτατευόμενου μζλουσ ο/θ οποίοσ/α δε
διακζτει κωδικοφσ taxis, χρθςιμοποιοφνται οι κωδικοί taxis του γονζα ι κθδεμόνα ι του κατά
το νόμο υπεφκυνου αντίςτοιχα. τθν περίπτωςθ αυτι, απαιτείται αποδεικτικό ζγγραφο
δθμόςιασ αρχισ κατά τθ διαδικαςία τθσ εγγραφισ ςτο ςχολείο.
Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι αιτοφντεσ/αιτοφςεσ δε διαθζτουν κωδικοφσ
taxis, οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτητεσ ενζργειεσ προκειμζνου να τουσ
αποκτήςουν ζγκαιρα.
Για όςουσ/όςεσ επικυμοφν να εγγραφοφν ςτθν Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και αδυνατοφν να
αποκτήςουν κωδικοφσ taxis, μποροφν να απευθφνονται ςτουσ Διευθυντζσ των ΕΠΑ.Λ.
προτίμηςήσ τουσ, οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλώςουν, μζςω των προςωπικών τουσ
κωδικών taxis, τθν προτίμθςθ που τουσ υποβάλλουν εγγράφωσ με υπεφκυνθ διλωςθ, οι
κθδεμόνεσ των ανιλικων ι οι ενιλικεσ μακθτζσ/τριεσ.
Μετά τθν οριςτικι κατάταξι τουσ ςτο ΕΠΑ.Λ προτίμθςισ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ
οφείλουν να παρουςιαςτοφν από την 26η ζωσ την 30ή Ιουνίου 2017 για τθν οριςτικι
εγγραφι, ανανζωςθ εγγραφισ ι μετεγγραφι ςτθ ςχολικι μονάδα που επιλζχκθκαν
προςκομίηοντασ όςα δικαιολογθτικά απαιτοφνται κατά περίπτωςθ.
Οι μακθτζσ/τριεσ ι οι κθδεμόνεσ αυτών που ςυναντοφν δυςκολία ςτθ ςυμπλιρωςθ
των απαραίτθτων ςτοιχείων ςτθν εφαρμογι (e-epal) μποροφν να απευκφνονται ςτο Help Desk
τθσ εφαρμογισ ι ςτο ΕΠΑ.Λ. τθσ επιλογισ τουσ κατά τισ ώρεσ λειτουργίασ του.
Η ΓΙΔΘΥΝΤΡΙΑ Γ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

