υνοπτικόσ Οδηγόσ Χρήςησ τησ Εφαρμογήσ

Περιεχόμενα
1.
Με αφορά η εφαρμογή;
2.
Πότε λειτουργεί η εφαρμογή;
3.
Ποιοσ/α από τουσ κηδεμόνεσ ανήλικων μαθητών/τριών υποβάλλει αίτηςη;
4.
ε ποια ςτοιχεία του Taxisnet ζχει πρόςβαςη η εφαρμογή;
5.
Επιλζγω ςε τι τφπο ςχολείου θζλω να φοιτήςω.
6.
Μετεγγραφή μπορώ να κάνω μζςω τησ εφαρμογήσ;
7.
Πότε θα δω τα αποτελζςματα;
8.
Σι πρζπει να θυμάμαι;
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1. Με αφορά η εφαρμογή;
Η εφαρμογή απευθφνεται ςε εςάσ, εάν είςτε κηδεμόνασ
μαθητή/τριασ ή
εξουςιοδοτημζνοσ/η Δ/ντήσ/ντρια ή υπζυθυνοσ/η ςε κζντρο φιλοξενίασ ή επιθυμείτε
ο/η ίδιοσ/α εγγραφή, ανανζωςη εγγραφήσ ή μετεγγραφή ςε Δημόςιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Πρζπει να υποβάλουν αίτηςη για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ανεξάρτητα από το
ςχολείο τελευταίασ φόιτηςησ:

1. Μαθητζσ/τριεσ Γ΄ Γυμναςίου που θα φοιτήςουν ςτην
Α΄Λυκείου (ΔημόςιουΓΕΛ/ ΕΠΑΛ- ημερήςιου ή εςπερινοφ).

2. Μαθητζσ/τριεσ Α΄& Β΄ Λυκείου που θα ανανεώςουν την
εγγραφή τουσ για τη Β΄ή Γ΄τάξη αντίςτοιχα (ΔημόςιουΓΕΛ/
ΕΠΑΛ- ημερήςιου ή εςπερινοφ).

2. Πότε λειτουργεί η εφαρμογή;
Α. H εφαρμογή παραμζνει ενεργοποιημζνη από το άββατο 05-09-2020 και ώρα 09.00
μζχρι και την Σετάρτη 09-09-2020 και ώρα 23.59.
την αρχική ςελίδα τησ εφαρμογήσ θα υπάρχει ςχετικό μήνυμα ςε περίπτωςη που
παραμζνει εκτάκτωσ απενεργοποιημζνη.

Β. Η εφαρμογή λειτουργεί 24 ώρεσ το 24ωρο όλεσ τισ ημζρεσ κατά τα διαςτήματα που
είναι ενεργοποιημζνη (βλ. Α).

Γ. Η επικοινωνία με την ομάδα υποςτήριξησ (helpdesk) γίνεται:
1. Σηλεφωνικά από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευή 08.00-16.00.
2. Μζςω email η αποςτολή είναι δυνατή όλο το 24ωρο όλεσ τισ ημζρεσ, ενώ οι
απαντήςεισ ςυνήθωσ δίδονται από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευή .
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3. Ποιοσ/α από τουσ κηδεμόνεσ ανήλικων μαθητών/τριών υποβάλλει
αίτηςη;

Αίτηςη υποβάλλει κάνοντασ είςοδο ςτην εφαρμογή με τουσ προςωπικοφσ του
κωδικοφσ Taxisnet ο/η κηδεμόνασ που ζχει δηλωθεί ωσ πρωτοσ κηδεμόνασ ςτο
Π.. myschool ςτο ςχολείο τελευταίασ φοίτηςησ.
ε περίπτωςη που δεν διαθζτει προςωπικοφσ κωδικοφσ Taxisnet:
α. εκδίδει κωδικοφσ Taxisnet ή
β. επικοινωνεί με το ςχολείο τελευταίασ φοίτηςησ, ώςτε να δηλωθεί ωσ
"κηδεμόνασ e-eggrafes" ο/η κηδεμόνασ που διαθζτει κωδικοφσ Taxisnet.

4. ε ποια ςτοιχεία του Taxisnetζχει πρόςβαςη η εφαρμογή;

Η εφαρμογή χρηςιμοποεί τα ονομαςτικά ςτοιχεία του ατόμου που κάνει είςοδο,
προκειμζνου να γίνει ταυτοποίηςη κηδεμόνα και δεν ζχει πρόςβαςη ςε κανζνα
άλλο ςτοιχείο που δηλώνεται ςτο Π.. τησ Γ.Γ.Π..Δ.
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5. Επιλζγω ςε τι τφπο ςχολείου θζλω να φοιτήςω.
ΓΕΛ
ΗΜΕΡΗΙΟ

ΕΠΑΛ

ΕΠΕΡΙΝΟ

ΗΜΕΡΗΙΟ

ΕΠΕΡΙΝΟ

ΠΡΟΟΧΗ! ΓΕΛ επιλζγω και όταν θζλω να φοιτήςω ςε:
- Καλλιτεχνικό
- Μουςικό
- Πρότυπο
- Πειραματικό
- Διαπολιτιςμικό, εφόςον φοιτοφςα και προηγουμζνωσ ςε τζτοιου τφπου ςχολείο.

6. Μετεγγραφή μπορώ να κάνω μζςω τησ εφαρμογήσ;
Ναι, ςτισ εξήσ περιπτώςεισ:
α. Από ΓΕΛ ςε ΕΠΑΛ ή το αντίςτροφο.

β. Από ημερήςιο ςε εςπερινό ή το αντίςτροφο.
γ. Από ιδιωτικό ςε δημόςιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
δ. Από Καλλιτεχνικό, Μουςικό, Πρότυπο, Πειραματικό, Διαπολιτιςμικό ςε ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ.
ε. Από ξζνο ςχολείο του εξωτερικοφ ΜΟΝΟ εφόςον ζχει γίνει αντιςτοιχία ςε τάξη
του ελληνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτήματοσ, κατόπιν επικοινωνίασ με την
αρμόδια Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ.
ςτ. Aπό ζνα ΓΕΛ ςε άλλο, ΜΟΝΟ εάν πρόκειται για ςχολεία που ανήκουν ςε
διαφορετική Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ και ζχει δηλωθεί η νζα δ/νςη κατοικίασ
ςτο ςχολείο τελευταίασ φοίτηςησ.
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7. Πότε θα δω τα αποτελζςματα;

Σα αποτελζςματα τησ κατανομήσ, δηλ. τησ τοποθζτηςησ ςε ςυγκεκριμζνο
ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ή τησ ανανζωςησ εγγραφήσ, θα εμφανιςτοφν μετά την ολοκλήρωςη τησ
υποβολήσ αιτήςεων, ςτισ ημερομηνίεσ που θα αναφζρονται ςε ςχετικό μήνυμα
ςτην αρχική ςελίδα τησ εφαρμογήσ.

8. Σι πρζπει να θυμάμαι;

Α. ημαντικό πεδίο ςτην εφαρμογή είναι αυτό που υπάρχει επάνω δεξιά
"Τποβληθείςεσ αιτήςεισ".
- Εκεί ανατρζχω για να βεβαιωθώ εάν ζχω υποβάλει αίτηςη/εισ.
- Εκεί ανατρζχω για να προχωρήςω ςε τροποποίηςη αίτηςησ, όςο είναι ενεργή η
εφαρμογή.
- Εκεί ανατρζχω μόλισ ανακοινωθοφν τα αποτελζςματα κατανομήσ.
- Εκεί ανατρζχω για να αποθηκεφςω ή να εκτυπώςω την/τισ αίτηςη/εισ.
Πατάω επάνω ςτο κουμπί "Τποβληθείςεσ αιτήςεισ" και κατόπιν ςτο όνομα
του/τησ μαθητή/τριασ.

Β. Είςοδο ςτην εφαρμογή κάνω κάθε φορά με τουσ κωδικοφσ που χρηςιμοποίηςα
κατά την πρώτη είςοδό μου. Εάν ειςζλθω με άλλουσ κωδικοφσ, δεν θα βρω το
προφίλ που είχα δημιουργήςει οφτε τυχόν αιτήςεισ που ζχω υποβάλει.
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Για οτιδήποτε άλλο:
α. ανατρζχω ςτην αριςτερή ςτήλη «Οδηγίεσ χρήςησ» ή «υχνζσ ερωτήςεισ».
β. επικοινωνώ με την ομάδα υποςτήριξησ ΓΕΛ (ςτo τηλζφωνο 2103443911 και ςτο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο egel@minedu.gov.gr) ή ΕΠΑΛ (ςτo τηλζφωνο 2103443913 και ςτο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο e-epal@minedu.gov.gr)
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