
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄- ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ                                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 
                           Γ.19/ Μ.61 

 

Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων Επιλογής Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
 
Σας πληροφορούμε ότι η ηλεκτρονική δήλωση κατεύθυνσης και μαθημάτων επιλογής για τη Β΄ όπως 
και για τη Γ’ τάξη θα  γίνεται  μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διοίκησης του σχολείου από 28 
Ιανουαρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2019.   
 
Η είσοδος στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου επιλέγοντας το εικονίδιο 
e- Διοίκηση και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του μαθητή.  
 
Κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:   

 Αριθμός ταυτότητας 

 Ημερομηνία γέννησης του μαθητή. 
 

Εμφανίζεται το έντυπο δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο ο μαθητής δηλώνει τη 
Κατεύθυνση και τα Μαθήματα επιλογής του, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 

 Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της Δήλωσης είναι η Παρασκευή 1η  Φεβρουαρίου  

2019 οπότε θα κλείσει η πλατφόρμα. 

 

 Οι μαθητές της Α΄ τάξης οι οποίοι επιθυμούν στη Β’ τάξη να ακολουθήσουν άλλη Κατεύθυνση 

από αυτή που τους οδηγεί η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού τους (ΟΜΠ) θα πρέπει 

να παρακαθίσουν και επιτύχουν στις εξετάσεις μετάταξης Μαḯου - Ιουνίου στα σχετικά 

μαθήματα. 

 

 Οι μαθητές της Β’ τάξης με τη συμπλήρωση της δήλωσης επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν 
να έχουν τα ίδια μαθήματα επιλογής και στη Γ’ τάξη. Σε περίπτωση που επιθυμούν να 
αλλάξουν μάθημα επιλογής ή κατεύθυνση θα πρέπει να το δηλώσουν επίσης ηλεκτρονικά 
γνωρίζοντας ότι θα στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα χρειαστεί να παρακαθίσουν σε 
εξέταση μετάταξης.  
 

 Η δήλωση μαθημάτων επιλογής θα πρέπει να εκτυπωθεί και αφού υπογραφεί από τον 
ίδιο τον μαθητή και τον γονέα / κηδεμόνα του να παραδοθεί στον καθηγητή ΥΤ το 
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Αλλαγές μαθημάτων 

α) μετά την 1η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 θα γίνονται μόνο μετά 

     από γραπτό αίτημα στο Διευθύντρια του Σχολείου, 

β) μετά τις 31 Μαρτίου 2019 και μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 με σχετικό γραπτό αίτημα στον 

    Επαρχιακό Επιθεωρητή.  

Και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση γίνεται αποδεκτή, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τη 

δικαιολογούν και η αποδοχή της δε δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στο 

σχολείο.  

Έντυπα αιτήσεων αλλαγής μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Συμβουλευτικής.  

 

11 Ιανουαρίου, 2019                                       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   


