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Ταχ.  Δ/νση : 
Τ.Κ. – Πόλη : 
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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) 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής (Α’ τάξη) ή ανανέωση 

εγγραφής (Β’ και Γ’ τάξη) στο σχολείο μας (όπως και σε κάθε ΕΠΑΛ) πρέπει να 

συμπληρώσουν από 19/6 έως 23/6 την  «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα 

ΕΠΑ.Λ.» και να μας την φέρουν εκτυπωμένη έως τις 30/6.  

 

 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).  

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και σύντομη. Τονίζουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με 

την εφορία (δηλ. περιβάλλον taxisnet), είναι τελείως διαφορετική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, δεν εμφανίζονται προσωπικά στοιχεία του χρήστη (εκτός από το 

ονομ/νυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και email) και τα βήματα για την ολοκλήρωσή της 

είναι απλά και σύντομα.  

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. 

 

Ημέρες και ώρες προσέλευσης για την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης: 
19/6, (21/6 στις 12:00 – 13:30 λόγω πανελλαδικών), 22/6, 23/6 στις 09:00 – 13:00. 
 

 

 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

