
 

 

2ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ο  γονέας που είναι δηλωμένος ως ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (σάς ενημερώσαμε με το προηγούμενο 

ενημερωτικό) ΠΡΕΠΕΙ ΕΩΣ 31/5/ να κάνει ηλεκτρονικά   την εγγραφή του μαθητή  στην επόμενη τάξη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ 

1. Μπείτε στη διεύθυνση http://e-eggrafes.minedu.gov.gr 

2. Πατήστε  ‘Είσοδος μέσω Taxis Net’  

3. Σημειώστε ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ και πατήστε ‘Είσοδος’. 

ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΑΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ, ΟΠΟΤΕ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

4. Πατήστε εξουσιοδότηση. 

5. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε, πρέπει να συμπληρώσετε οπωσδήποτε  τη φόρμα που αναδύεται  με το 

e mail και το μητρώνυμό σας. Σημειώστε πριν τα  βελάκια  τον αριθμό των παιδιών σας για τα οποία θα 

κάνετε ανανέωση εγγραφής στο Λύκειο και πατήστε ‘Συνέχεια’.  

6.  Μπορείτε να διαβάσετε τις πληροφορίες που αναδύονται και, αφού κάνετε ‘κλικ’ στο κουτάκι πριν τη 

φράση «Διάβασα και αποδέχομαι…», πατήστε συνέχεια. 

7. Επιλέξτε τον τύπο σχολείου  (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) στον οποίο θα συνεχίσει το παιδί σας. 

8. Αν επιλέξατε ΓΕΛ, αφού πατήστε το βελάκι, επιλέξτε αν το παιδί σας θα συνεχίσει σε Ημερήσιο ή Εσπερινό 

Λύκειο. Στη συνέχεια, αφού επιλέξτε την τάξη στην οποία ΘΑ φοιτήσει το παιδί σας, πατήστε συνέχεια. 

9. Αν πατήσατε Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕΛ ή Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ, επιλέξτε ομάδα προσανατολισμούς. 

Πατήστε συνέχεια. 

Αν πατήσατε Γ΄ τάξη ΓΕΛ, επιλέξτε ομάδα προσανατολισμούς. Πατήστε συνέχεια. Επιλέξτε με σειρά 

προτίμησης το μάθημα επιλογής που σας ενδιαφέρει. Πατήστε συνέχεια. 

Αν πατήσατε Β΄, Γ΄ ή Δ΄ ΕΠΑΛ, επιλέξτε τομέα (και κατεύθυνση)  και  πατήστε ‘συνέχεια’.  Επιλέξτε την 

περιφέρεια που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια μέχρι  τρία ΕΠΑΛ. Πατήστε ‘συνέχεια’. 

 Εάν δηλώσατε περισσότερα από ένα ΕΠΑΛ, βάλτε τα με σειρά προτίμησης. Πατήστε συνέχεια. 

10. Πατώντας το βελάκι επιλέξτε τη σχολική χρονιά 2017-18. Στη συνέχεια γράψτε ‘λύκειο παλλ’ και επιλέξτε 

«2Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ’. Συμπληρώστε τα στοιχεία του μαθητή (ο Αριθμός Μητρώου 

Μαθητή είναι σημειωμένος στον Έλεγχο Επίδοσης και δόθηκε και στο παιδί σας). Στα στοιχεία 

επικοινωνίας  επιλέξτε από το βελάκι  ‘Γονέας/ κηδεμόνας’. Αφού συμπληρώσετε το τηλέφωνό σας, 

πατήστε συνέχεια. 

11. Ελέγξτε τα στοιχεία που εμφανίζονται. Αν πρέπει να αλλάξετε κάτι, γυρίστε πίσω πατώντας τα βελάκια. 

Διαφορετικά πατήστε ‘Υποβολή’. Αν δε γίνεται  ταυτοποίηση των στοιχείων που δώσατε με αυτά που έχει 

το σχολείο, ελέγξτε τα στοιχεία του μαθητή και, κυρίως, τον Αριθμό Μητρώου του. Αν και πάλι δε γίνει η 

ταυτοποίηση, επικοινωνήστε με το σχολείο. 

12.  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε ‘κλείσιμο’.  Η ηλεκτρονική εγγραφή  έχει πραγματοποιηθεί.  

13. Αρχές Ιουνίου, όταν πλέον η ‘αρχική δήλωση’ θα έχει χαρακτηριστεί ως ‘οριστική’ θα πρέπει να την 

εκτυπώσετε (μόνοι σας ή με τη βοήθειά μας) και  να  την προσκομίσετε στο σχολείο για την ολοκλήρωση 

της εγγραφής.   

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, 

ΕΛΑΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ,  ΟΧΙ ΟΜΩΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

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

