
 

Εικόνα 1. Στοιχεία επικοινωνίας μαθητή 

Για τη διαδικασία της κατανομής των μαθητών της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων σε Γυμνάσια της αρμοδιότητας 

της ΔΔΕ Ηρακλείου, η συλλογή των διευθύνσεων των μαθητών θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα από το 

Myschool. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών η πληροφορία που θα αντλήσουμε από το 

Myschool θα περιέχει μόνο τα εξής πεδία από την καρτέλα με τα Στοιχεία επικοινωνίας μαθητή (εικόνα 1, κόκκινα 

πλαίσια): 

1. Αριθμός Μητρώου 

2. Διεύθυνση μαθητή (Οδός) [συμπληρώνουμε οδό και αριθμό] 

3. Τ.Κ. 

Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω εφαρμογής που κάνει χρήση υπηρεσιών 

εντοπισμού διεύθυνσης (π.χ. Google maps). Οπότε για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής πρέπει τα Δημοτικά 

Σχολεία να ενημερώσουν προσεχτικά τα παραπάνω πεδία στην καρτέλα με τα Στοιχεία επικοινωνίας μαθητή. 

Αναλυτικότερα: 

1. Να είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία για όλους τους μαθητές ακόμα και των επαρχιακών σχολείων 

2. Τα επαρχιακά σχολεία να καταχωρίσουν ΜΟΝΟ το χωριό του μαθητή στο πεδίο Διεύθυνση μαθητή (Οδός). 

Παράδειγμα με δυσκολία ταυτοποίησης: 

 Η οδός «Αγιοφάραγγου, 704 00 Μοίρες» αναγνωρίζεται ως η περιοχή Αγιοφάραγγο που ανήκει στην 

αρμοδιότητα άλλου Γυμνασίου. Άρα το σχολείο οφείλει να καταχωρίσει «Μοίρες» στο πεδίο 

Διεύθυνση μαθητή (Οδός) 

3. Τα σχολεία της πόλης να καταχωρίσουν τις οδούς με τη σωστή ορθογραφία. 

Παραδείγματα με δυσκολία ταυτοποίησης: 

 Η οδός Δριμυτηνού δεν αναγνωρίζεται λόγω διαφορετικής τοποθέτηση των ι, υ, η 

 Οι οδοί Γεωργίου Γεωργιάδου, Μήνα Γεωργιάδου, Τίτου Γεωργιάδη - αναγνωρίζεται η μία στη θέση 

της άλλης λόγω απουσίας ή συντομογραφίας του μικρού ονόματος ή/και λάθος κλίσης του επιθέτου 

4. Τα σχολεία να καταχωρίσουν τα σωστά Τ.Κ.. 

Παράδειγμα με δυσκολία ταυτοποίησης: 

 Η οδός Αρχιμήδους εμφανίζεται στις περιοχές με Τ.Κ. 71306, 71408/71601, 71414 - η χρήση Τ.Κ. 

διαφορετικού από τα προηγούμενα θα οδηγήσει σε λάθος κατανομή 



Καλό θα ήταν στη διεύθυνση να αποφύγετε τη χρήση: 

1. χιλιομετρικών περιγραφών π.χ. 6ο χλμ Ηρακλείου-Μοιρών 

2. Τοπωνύμιων π.χ. Στειακού Μετόχι 

και να δηλώνετε περιοχές π.χ. Φοινικία. 

Να ενημερώσουμε ότι σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, ακόμη και όταν οι διευθύνσεις είναι σωστές, ενδέχεται η 

υπηρεσία εντοπισμού διεύθυνσης να επιστρέφει λάθος στίγμα. Ιδανικό θα ήταν οι γονείς να πληκτρολογήσουν τη 

διεύθυνση τους στο Google maps και να επαληθεύσουν την ορθότητα του αποτελέσματος. Σε περίπτωση λάθους 

πρέπει να υποβάλουν πρόταση αλλαγής (εικόνα 2, κόκκινο πλαίσιο). 

 

Εικόνα 2. Google maps 


