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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

   

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΕΤ: 
ΦΕΚ 2075/15-6-2017 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/epal_11.pdf 
 

Παρακαλούνται οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών (ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι) 
που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής - μετεγγραφής (Α’ 
τάξη και Β’ τάξη) ή ανανέωση εγγραφής (Β’ και Γ’ τάξη) στο σχολείο μας κατά την 

διάρκεια των εγγραφών του Ιουνίου να συμπληρώσουν από 1η έως την 11η 

Σεπτεμβρίου την  «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», να μας 

την φέρουν εκτυπωμένη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και να προσκομίσουν 
επίσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή.  

 

 Οδηγίες για τις εγγραφές – μετεγραφές: 
http://didefth.gr/new/wp-content/uploads/epal-egrafi-mathiton-2017.pdf 

 Οδηγίες για την συμπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης για 

τα ΕΠΑ.Λ.»: 

https://app.box.com/s/62ah8f60y0u0pa2on6htw6fn6f04ya10 
 

Σε περίπτωση που ενώ έχουν κωδικούς taxis (είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται 
για την φορολογική δήλωση) δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να κάνουν την 
δήλωση, μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να την συμπληρώσουμε 

μαζί (πρέπει απαραίτητα όμως να έχουν μαζί τους, τους κωδικούς taxis). 
Ταυτόχρονα μπορούν να ολοκληρώσουν και την τυπική διαδικασία εγγραφής του 

μαθητή (γραπτή αίτηση - δήλωση εγγραφής, όπως κάθε χρόνο).  
Σε περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν κωδικούς taxis και αδυνατούν να αποκτήσουν 
μπορούν, μόνο για την εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη, να έρχονται στο σχολείο 

μας και ο διευθυντής θα κάνει την δήλωση με τους δικούς του κωδικούς. 
Επίσης: 

 Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες  στην ειδική εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 1η  έως την 11η  Σεπτεμβρίου  
2017. 

 Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-
2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την 

απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως 
την 11η Σεπτεμβρίου 2017. 

 

 
 

Από την Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου 

http://didefth.gr/new/wp-content/uploads/epal-egrafi-mathiton-2017.pdf
https://app.box.com/s/62ah8f60y0u0pa2on6htw6fn6f04ya10

