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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ  ΠΡΕΠΕΙ ΕΩ 17/6/ να κάνει θλεκτρονικά   τθν εγγραφι του μακθτι  ςτθν 

επόμενθ τάξθ. 

ΒΗΜΑΣΑ 

1. Μπείτε ςτθ διεφκυνςθ http://e-eggrafes.minedu.gov.gr 

2. Πατιςτε  ‘Είςοδοσ μζςω Taxis Net’  

3. θμειϊςτε ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΣΟΤ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ  τθν εφορία και πατιςτε ‘Είςοδοσ’. 

ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΤΝΕΧΙΕΣΕ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΑΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, ΟΠΟΣΕ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ. 

4. Πατιςτε εξουςιοδότθςθ. 

5. υμπλθρϊςτε τθ φόρμα που αναδφεται  με το e mail και το μητρώνυμό ςασ. θμειϊςτε πριν τα  βελάκια  

τον αρικμό των παιδιϊν ςασ για τα οποία κα κάνετε ανανζωςθ εγγραφισ ςτο Λφκειο και πατιςτε 

‘υνζχεια’.  

6.  Μπορείτε να διαβάςετε τισ πλθροφορίεσ που αναδφονται και, αφοφ κάνετε ‘κλικ’ ςτο κουτάκι πριν τθ 

φράςθ «Διάβαςα και αποδζχομαι…», πατιςτε ςυνζχεια. 

7. Επιλζξτε τον τφπο ςχολείου  (ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ) ςτον οποίο κα ςυνεχίςει το παιδί ςασ. 

8. Αν επιλζξατε ΓΕΛ, αφοφ πατιςτε το βελάκι, επιλζξτε αν το παιδί ςασ κα ςυνεχίςει ςε Ημεριςιο ι Εςπερινό 

Λφκειο. τθ ςυνζχεια, αφοφ επιλζξτε τθν τάξθ ςτθν οποία ΘΑ φοιτιςει το παιδί ςασ, πατιςτε ςυνζχεια. 

9. Αν πατιςατε Β΄ τάξη ΓΕΛ, επιλζξτε ομάδα προςανατολιςμοφσ. Πατιςτε ςυνζχεια. 

Αν πατιςατε Γ΄ τάξη ΓΕΛ, επιλζξτε ομάδα προςανατολιςμοφ. Πατιςτε ςυνζχεια. Επιλζξτε με ςειρά 

προτίμθςθσ το μάθημα επιλογήσ που ςασ ενδιαφζρει. Πατιςτε ςυνζχεια. 

Αν πατιςατε Β΄, Γ΄ ή Δ΄ ΕΠΑΛ, επιλζξτε τομζα (και κατεφκυνςθ)  και  πατιςτε ‘ςυνζχεια’.  Επιλζξτε τθν 

περιφζρεια που ςασ ενδιαφζρει και ςτθ ςυνζχεια μζχρι  3 ΕΠΑΛ. Πατιςτε ‘ςυνζχεια’. 

 Εάν δθλϊςατε περιςςότερα από ζνα ΕΠΑΛ, βάλτε τα με ςειρά προτίμθςθσ. Πατιςτε ςυνζχεια. 

10. Πατϊντασ το βελάκι επιλζξτε τθ ςχολικι χρονιά 2018-19. τθ ςυνζχεια γράψτε ‘λφκειο παλλ’ και επιλζξτε 

«2Ο  ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ’. τθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του μακθτι (ο 

Αρικμόσ Μθτρϊου Μακθτι είναι ςθμειωμζνοσ ςτον Ζλεγχο Επίδοςθσ και δόκθκε και ςτο παιδί ςασ). τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ  επιλζξτε από το βελάκι  ‘Γονζασ/ κθδεμόνασ’. Αφοφ ςυμπλθρϊςετε το τθλζφωνό 

ςασ, πατιςτε ςυνζχεια. 

11. Ελζγξτε τα ςτοιχεία που εμφανίηονται. Αν πρζπει να αλλάξετε κάτι, γυρίςτε πίςω πατϊντασ τα βελάκια. 

Διαφορετικά πατιςτε ‘Τποβολι’. Αν δε γίνεται  ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων που δϊςατε με αυτά που ζχει 

το ςχολείο, ελζγξτε τα ςτοιχεία του μακθτι και, κυρίωσ, τον Αρικμό Μθτρϊου του. Αν και πάλι δε γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, επικοινωνιςτε με το ςχολείο. 

12.  Για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία, πατιςτε ‘κλείςιμο’.  Η θλεκτρονικι εγγραφι  ζχει πραγματοποιθκεί.  

13. Μετά τα μζςα Ιουνίου, όταν πλζον θ ‘αρχική δήλωςη’ κα ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ‘οριςτική’ κα πρζπει να 

τθν εκτυπϊςετε (μόνοι ςασ ι με τθ βοικειά μασ) και  να  τθν προςκομίςετε ςτο ςχολείο για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ.   

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΕΛΑΣΕ ΜΕ ΣΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟΤ Α ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

http://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

