
20-07-2016 Έκδοση πιστοποιητικών μέσω my school 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 22810-81984 & 22810 79633  

Ιστοσελίδα: http://naigaiou.pde.sch.gr    E-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr 

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση «Πιστοποιητικού 

εξαετούς/εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα». 

Η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν έγγραφο αφορά τους/τις 

ενδιαφερόμενους/νες που έχουν τελευταίο έτος φοίτησης σε σχολεία αρμοδιότητας της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.     

1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η ή ο κηδεμόνας (εάν πρόκειται για ανήλικο) παρακαλείται να 

φροντίσει να υποβάλλει αίτηση για καταχώρηση των στοιχείων φοίτησής του/της στα 

σχολεία τα οποία έχει φοιτήσει. 

2. Οι διευθυντές των σχολείων καταχωρούν, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τα στοιχεία 

φοίτησης του/της  ενδιαφερόμενου/νης στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) my school 

σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους υπεύθυνους και την τεχνική ομάδα 

του ΠΣ my school. Προβαίνουν σε διορθώσεις ή συμπλήρωση των στοιχείων εφόσον 

χρειαστεί. 

 Οι Διευθυντές των σχολείων δεν χορηγούν πλέον έντυπη βεβαίωση. 

 Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή λανθασμένα 

στοιχεία ακολουθούνται οι οδηγίες για διόρθωση που έχουν δοθεί με 

τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ. 

3. Στη συνέχεια ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

Ομήρου 15 & Εστίας 2 

84100 Σύρος   

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα). 

 Φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικού 

γέννησης του/της ενδιαφερόμενου μαθητή / ενδιαφερόμενης μαθήτριας  

 Φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου 

του/της ενδιαφερόμενου μαθητή / ενδιαφερόμενης μαθήτριας. 

 Εξουσιοδότηση, εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο ή από τον κηδεμόνα 

(στην περίπτωση που αφορά ανήλικο). 

4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο 

ΠΣ my school το πιστοποιητικό ή η απάντηση στο αίτημα αποστέλλεται γραπτώς και 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας η οποία αναγράφεται 

στην αίτηση. 

 Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να λάβει την απάντηση με courier, 

επιλέγει την εταιρεία και επιβαρύνεται με τη χρέωση των εξόδων αποστολής.  

 Σε περίπτωση που επιθυμεί να παραλάβει το πιστοποιητικό από την υπηρεσία 

μας αυτοπροσώπως είναι απαραίτητα να προσκομίζει διαβατήριο του ατόμου 

που θα τα παραλάβει και εξουσιοδότηση, αν δεν παραλαμβάνει ο ίδιος/η ίδια 

ή ο κηδεμόνας αν πρόκειται για ανήλικο.  


