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                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

  Βαθμός Ασφαλείας            : 
  Να διατηρηθεί μέχρι          :
  Βαθμός Προτεραιότητας   : ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 28-01-2022 
Αρ. Πρωτ.:  8874/ Α7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
------

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.                    : 15180 
Πόλη                 : Μαρούσι 
Email                 : sohara@minedu.gov.gr

  pkanellopoulou@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Χαραμούσου 

 Π. Κανελλοπούλου 
Τηλέφωνο       : 210 344.2019  

 210 344.2076  

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:   Ενημέρωση σχετικά με τις νέες δυνατότητες της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based 
«Χωροταξικό» για Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχετ.: 1. η με αρ. 72367/ΓΔ4/17-06-2021 (Β΄ 2675) Υ.Α. με θέμα Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-
2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)
          2. το με αρ. Φ1/153537/Δ2/26-11-2021 έγγραφο του οικείου υπουργείου με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με 
την χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών από τα Δημοτικά Σχολεία στα Γυμνάσια της χώρας»

Η εφαρμογή GisXorotaksiko https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr  απλουστεύει εδώ και τρία  
χρόνια τη διαδικασία της εγγραφής και συγκεκριμένα τη χωροταξική κατανομή στις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  διαλειτουργώντας  με την εφαρμογή e- εγγραφές 
και με το Π.Σ. myschool για την εισαγωγή των μαθητών/τριών.

Η  νέα έκδοση της εφαρμογής GisXorotaksiko παρέχει προαιρετική λειτουργία εισόδου για:
α. Τη Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δυνατότητα εμφάνισης των μαθητών/τριών που 
πρόκειται να εγγραφούν στο Γυμνάσιο.
β. Τα σχολεία προέλευσης με στόχο είτε τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την εγγραφή (πχ 
συμφοιτήσεις, τμήμα ένταξης) είτε τον επικουρικό έλεγχο για την καταχώριση αυτών των στοιχείων 
από τη Διεύθυνση.1

γ. Τα σχολεία προορισμού,  προκειμένου να έχουν εικόνα των μαθητών/τριών που θα υποδεχτούν την 
επόμενη σχολική χρονιά1.

1Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποφασίζει εάν επιθυμεί να δοθεί δικαίωμα εισόδου στα  σχολεία αρμοδιότητάς της.

Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης
όλης της χώρας. Έδρες  τους.

1. Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
όλης της χώρας. Έδρες  τους.
2. Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
όλης της χώρας. Έδρες  τους.
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Παράλληλα, η νέα έκδοση φέρει σημαντικές βελτιώσεις στη διεπαφή,  με σημαντικότερη την 
εμφάνιση στην ίδια σελίδα- και μάλιστα με τη δυνατότητα χρήσης φίλτρων-  της κατανομής και του 
χάρτη με τις διευθύνσεις των μαθητών/τριών.  Τηρεί το ιστορικό των προηγούμενων ετών για όσο αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.

Τεχνική υποστήριξη από την πλευρά της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής παρέχεται αυστηρά 
και μόνο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είτε τηλεφωνικά στο 2103442555 είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλ. Διεύθυνση helpdesk-schoolmap@minedu.gov.gr. Παρέχεται, επίσης, η 
δυνατότητα (εφόσον ζητηθεί στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) να γίνει παρουσίαση του 
τρόπου χρήσης της εφαρμογής στις ΔΔΕ που ενδιαφέρονται να τη χρησιμοποιήσουν ή να κατανοήσουν 
περαιτέρω κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής.

Οι σχολικές μονάδες, που βάσει απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  έχουν 
δικαίωμα εισόδου στην εφαρμογή, απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνσή τους σε περίπτωση 
ανάγκης τεχνικής υποστήριξης.

                                                    

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή 
3. Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.
6. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
7. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
8. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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