
  

 

 

Αριθμός παιδιών που βρίσκονται στην επιμέλειά μου και έχουν δικαίωμα να 

εγγραφούν ή/και να επανεγγραφούν σε ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ 

0,1,2,3,… 

 

Πατήστε 

 

 

Διαβάζετε και κάνετε κλικ στο κουτί επιλογής  

 

Έτσι ώστε να γίνει από: 

 

Πατήστε: 
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Καταχωρίστε το ονοματεπώνυμο του 

κηδεμόνα που έχει καταχωριστεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα του Σχολείου 

(myschοol) όπως είναι καταχωρισμένο 

στην εφορία. 

Εδώ θα πρέπει να ορίσετε τον αριθμό 

παιδιών που έχουν το δικαίωμα 

εγγραφής σε τάξη λυκείου (όχι όλα τα 

παιδιά των οποίων έχετε την επιμέλεια).  

Αν είναι ο ίδιος ο μαθητής / μαθήτρια 

(ενήλικοι) που κάνει τη δήλωση, ορίζει 0 

(αν δεν έχει παιδιά που θα πάνε σε 

κάποια τάξη στο Λύκειο). 
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Επιλογή Τύπου Σχολείου  

 

Επιλογή Τάξης 

Παρακαλώ επιλέξτε την τάξη φοίτησης του μαθητή στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση κατά το ερχόμενο σχολικό έτος και έπειτα επιλέξτε Συνέχεια. 

 

Επιλογή Τομέα / Ειδικότητας 

Παρακαλώ επιλέξτε τον τομέα / ειδικότητα, όπου θα φοιτήσει ο μαθητής το 

νέο σχολικό έτος στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έπειτα επιλέξτε 

Επιλογή Σχολείου / Σχολείων 

Αρχικά επιλέξτε:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Θα ανοίξει η λίστα επιλογών, από όπου θα επιλέξετε και μετά  θα ορίσετε το σχολείο 

προτίμησής σας 

 

 

Πατήστε 
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Εδώ σας εμφανίζει την επιλογή (ή επιλογές) που κάνατε στην προηγουμένη σελίδα 

Νέα Αίτηση Εγγραφής > Σειρά Προτίμησης Επιλεχθέντων Σχολείων 

Σειρά προτίμησης 

Έχετε επιλέξει το παρακάτω σχολείο. Εάν συμφωνείτε με την επιλογή σας, πατήστε 

Συνέχεια, διαφορετικά μπορείτε να τροποποιήστε τις επιλογές σας επιστρέφοντας 

στην προηγούμενη οθόνη από το βέλος κάτω αριστερά. 

• 1  6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 

 

Αν συμφωνείτε πατήστε 

 

 

Σχολικό έτος τελευταίας φοίτησης(*) 

2020-2021 

Αν ορίσετε προηγούμενο έτος, δηλαδή από 2019-2020 και πίσω (διότι δεν υπήρξε φοίτηση 

την προηγούμενη χρονιά) θα σας ρωτήσει εάν το αποτέλεσμα της φοίτηση έχει 

χαρακτηριστεί ως επαρκής / ανεπαρκής 

 

Σχολείο τελευταίας φοίτησης(*) 

Επιλέξτε το σχολείο τελευταίας φοίτησης . 

Για ήδη μαθητές μας μπορείτε να αντιγράψετε και επικολλήσετε τον ακριβή τίτλο:  

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 

 

Αν θέλετε να τον γράψετε, το ελάχιστο είναι: 6 πατρα (ή και 6 ΠΑΤΡΑ), το οποίο θα 

εμφανίσει ως μόνη επιλογή το σχολείο μας, οπότε και το επιλέγετε (6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 

ΠΑΤΡΑΣ). 

 

Αριθμός Μητρώου Μαθητή(*)  

Θα τον βρείτε στις βαθμολογίες που σας αποστείλαμε στις 17-6-2021 

(4 ψηφία >1500) 
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Ημερομηνία γέννησης μαθητή (*) 

 Δεν πληκτρολογείτε! 

Επιλέξτε το εικονίδιο ημερολογίου στα δεξιά, από όπου ορίζετε έτος / μήνα / ημέρα.  

 

Πατήστε για να ολοκληρώσετε την ταυτοποίηση μαθητή 

Αν όλα τα προηγούμενα ορίστηκαν σωστά, θα εμφανίσει 

αυτόματα τα στοιχεία του μαθητή (Όνομα,  μαθητή, Επώνυμο 

μαθητή, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας, Ημερομηνία γέννησης 

μαθητή) 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Η αίτηση εγγραφής γίνεται από:(*)

 

Η επιλογή από αυτή τη λίστα είναι απαραίτητη! 

 

Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας(*) 

Επιτρέπονται μόνο ψηφία σε αυτό το πεδίο και πρέπει να αντιστοιχούν σε αριθμό κινητού τηλεφώνου! 

 

 

Νέα Αίτηση Εγγραφής > Προεπισκόπηση Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής 

Επιλογή στο :      Διάβασα τις παραγράφους α,β,γ,δ και Συμφωνώ 

Επιλογή σε ένα από τα ακόλουθα : 

ε1 > δεν κατέχει απολυτήριο 

ε2  > κατέχει απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου 

Διάβασα την παράγραφο ε1 και Συμφωνώ 

……………………………… 

Διάβασα την παράγραφο ε2 και Συμφωνώ 
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H υποβολή ολοκληρώθηκε 

Αποθηκεύστε το αρχείο pdf για να μας το 

στείλετε στην επόμενη φάση (από 6/7) 

-------------------------------------------------------- 
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής 

 

Πατήστε: 

 

Επιλέξτε το όνομα ή το επώνυμο του/της μαθητή/-τριας για να δείτε αναλυτικά 

την αίτηση ή/και να την εκτυπώσετε σε μορφή pdf. 

 

 

Εάν θελήσετε -όποια άλλη στιγμή (έως τις 2/7)- να δείτε /εκτυπώσετε / επεξεργαστείτε 

/διορθώσετε  την αίτησή σας, μπορείτε, ακολουθώντας το βήμα 1 (είσοδος) και στη 

συνέχεια επιλέγοντας «οι αιτήσεις μου».  

Ανοίγετε την υποβληθείσα αίτηση και την επεξεργάζεστε ή την εκτυπώνετε 

 

 

 

 

Τέλος, αποσυνδέεστε από την εφαρμογή.  

 

 



-------------------------------------------------------- 

Πιθανά Σφάλματα (και αντιμετώπισή τους) 

 

   

Αποτυχία Ταυτοποίησης Κηδεμόνα 

Ο κηδεμόνας που έχει δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Σχολείου έχει 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ στοιχεία από τον χρήστη που έχει κάνει είσοδο σε αυτό το σύστημα 

μέσω των κωδικών του taxisnet 

Επιβεβαιώσετε ότι το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα έχει καταχωριστεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα του Σχολείου (myschοol) όπως είναι καταχωρισμένο στην 

εφορία. 

 

 

 

 

   

Αποτυχία Ταυτοποίησης Μαθητή στο Πληροφοριακό Σύστημα 

myschool 

Δεν βρέθηκε μαθητής/τρια στο Πληροφοριακό Σύστημα του Σχολείου (myschool) 

με τα στοιχεία που δώσατε.  

Ελέγξετε την ορθότητα των ακόλουθων στοιχείων: Αριθμός Μητρώου, Σχολείο 

τελευταίας φοίτησης, Ημερομηνία Γέννησης.  



Άλλα σφάλματα στην ίδια σελίδα: 

 

• Πιθανή καταχώριση γράμματος αντί αριθμού, π.χ. 

Ο (όμικρον) αντί 0 (μηδέν), 

 Ι (γιώτα κεφαλαίο ή L -latin- μικρό) αντί 1 

Διορθώστε την καταχώριση > δεκτοί μόνο αριθμοί 

 

• Γράψατε την ονομασία του σχολείο αλλά δεν την επιλέξατε 

Πατήστε πάνω στην προτεινόμενη επιλογή σχολείου (αν είναι αυτή που επιθυμείτε) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Σφάλματα στην τελευταία σελίδα (πριν την υποβολή) 

Προεπισκόπηση Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής 

 

 

 

Δεν έχει γίνει η επιλογή στο απαιτούμενο τετραγωνάκι  

 


