ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Ιωνία Βόλου: 16/06/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:
Πληροφορίες:

Μελίνας Μερκούρη & Αγίου Νεκταρίου
38446 Νέα Ιωνία Βόλου, Μαγνησίας
24210)65925
24210)84030
mail@2epal-n-ionias.mag.sch.gr
Ανδριανίδης Αντώνιος

Προς


ΜΜΕ

Θέμα:
« Δελτίο Τύπου: Ε γ γ ρ α φ έ ς - Μ ε τ ε γ γ ρ α φ έ ς 2
Ν. Ιωνίας Μαγνησίας

ο υ

ΕΠΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ενημερώνει όσους μαθητές/τριες επιθυμούν να
εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του
σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018, ότι οφείλουν να υποβάλλουν πρώτα «Ηλεκτρονική
Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.» μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη
19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017.
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν
οι κηδεμόνες τους. Για την είσοδο στη εφαρμογή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί TAXIS (τους
οποίους χρησιμοποιούν για τη φορολογική δήλωση) και δηλώνουν:


Το ΕΠΑΛ που επιθυμούν για την Α΄ τάξη ή



τον Τομέα για την Β΄ τάξη ή



την Ειδικότητα για την Γ΄ τάξη.

Την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης μπορούν να κάνουν οι μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι
και διαθέτουν κωδικούς Taxis ή οι κηδεμόνες τους από το σπίτι τους ή προσερχόμενοι στο σχολείο.
Όσοι επιθυμούν για να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης στο σχολείο
καλούνται να προσέλθουν σ’ αυτό κατά τις εξής ημέρες και ώρες:
 Δευτέρα 19/6/17 - 8:30 μέχρι 14:00
 Τρίτη 20/6/17 - 12:30 μέχρι 14:00 (λόγω διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων)
 Τετάρτη 21/6/17 - 12:30 μέχρι 14:00 (λόγω διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων)
 Πέμπτη 22/6/17 - 8:30 μέχρι 14:00
 Παρασκευή 23/6/17 - 8:30 μέχρι 14:00
Το άτομο που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή, επανεγγραφή ή μετεγγραφή μαθητή,
δηλαδή ο ίδιος ο μαθητής εφόσον είναι ενήλικος ή ο κηδεμόνας του, θα πρέπει να έχει μαζί του:
1. τους κωδικούς taxis (username και password)
2. μια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) στην οποία να έχει πρόσβαση,
3. την αστυνομική ταυτότητα.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας λειτουργούν, για το
σχολικό έτος 2017-18, οι εξής τομείς και ειδικότητες:
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητες:
a. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και δικτύων.
b. Τεχνικός
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, με ειδικότητες:
a. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού.
b. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού.
Τομέας Πληροφορικής, με ειδικότητες:
a. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
b. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον πληροφορίες είτε επισκεπτόμενοι το σχολείο
μας, στη διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη & Αγίου Νεκταρίου (κτήριο Πρώην Πολυκλαδικού)
είτε στα τηλέφωνα 2421084030 και 2421065925.
Επίσης μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου μας πληκτρολογώντας http://2epaln-ionias.mag.sch.gr/.
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