
Οδηγίεσ Εγγραφών: 

Α.  Ηλεκτρονική Δήλωςη προτίμηςησ  από 18 Ιουνίου 2020 ϊρα 09:00 

 ζωσ  02 Ιουλίου 2020 ϊρα 23:59 

Α.1. Ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι e-eggrafes του ΥΠΑΙΘ 

Για να προχωριςετε πρζπει να ζχετε: 

 Κωδικοφσ taxisnet 

 Ζλεγχο επίδοςησ τθσ προθγοφμενθσ τάξθσ του ςχολείου (βλζπε: Αριθμό Μητρϊου Μαθητή)  

ή Τίτλο αποφοίτηςησ 

Α.2. Αν αντιμετωπίηετε κάποιο πρόβλθμα, τηλεφωνήςτε ςτο 210-3443913 (ειδικι γραμμι του ΥΠΑΙΘ).  

Μόνο αν εξακολουκείτε να ζχετε πρόβλθμα, μπορείτε να προςζλθετε ςτο ςχολείο για βοικεια:  

Από 18 ζωσ και 30 Ιουνίου 2020, ϊρεσ 18:00 ζωσ 22:30 καθημερινά 

Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020,  ϊρεσ 08:00 ζωσ 14:00 

Α.3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκτυπϊνετε («ςώηετε») τθ Διλωςθ ςε μορφι «pdf» 

 

Β.  Τποβολή δικαιολογητικών  ςτο: mail@13epal-esp-thess.thess.sch.gr  

 από 06 ζωσ και 10 Ιουλίου 2020  

 ή με φυςική παρουςία ςτο ςχολείο  

 Από 18 ζωσ και 30 Ιουνίου 2020,  ϊρεσ 18:00 ζωσ 22:30 καθημερινά 

 Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020,  ϊρεσ 08:00 ζωσ 14:00 

 Την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020,  ϊρεσ 08:00 ζωσ 14:00  

Β.1. Διαβάςτε προςεκτικά ΟΛΑ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ςυμπληρϊςτε ΟΛΑ τα ηθτοφμενα και υπογράψτε τθν Αίτθςθ –

Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγραφισ, επιλζγοντασ τθν κατάλληλη:  

 Αίτηςη-Υπεφθυνη Δήλωςη ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μαθητϊν 

 Αίτηςη-Υπεφθυνη Δήλωςη ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ανηλίκων Μαθητϊν 

Β.2. Οι μακθτζσ που ΗΔΗ φοιτοφν ςτο ςχολείο και κάνουν ΑΝΑΝΕΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ςτην επόμενη τάξη κα 

πρζπει να ςτείλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 Αίτηςη-Υπεφθυνη Δήλωςη εγγραφήσ (ςκαναριςμζνθ ι ςε φωτογραφία). 

 την Ηλεκτρονική Δήλωςη Εγγραφήσ ςε μορφι «pdf». 

Β.3. Οι μακθτζσ που ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ςτο ςχολείο με ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ Γυμναςίου, ΛΤΚΕΙΟΤ, ΠΣΤΧΙΟ, 

Πιςτοποιητικό πουδών άλλου ςχολείου, κλπ, κα πρζπει να ςτείλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 Αίτηςη-Υπεφθυνη Δήλωςη εγγραφήσ (ςκαναριςμζνθ ι ςε φωτογραφία). 

 την Ηλεκτρονική Δήλωςη Εγγραφήσ ςε μορφι «pdf». 

 Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικήσ Ταυτότητασ ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροςωπίασ (scan ι φωτ.). 

 Τίτλο εγγραφήσ (Απολυτιριο, Πτυχίο, Πιςτοποιθτικό Σπουδών, κλπ) (scan ι φωτογραφία). 

Β.4. Οι αλλοδαποί και τθν άδεια διαμονήσ ςε ιςχφ (scan ι φωτογραφία). 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/
mailto:mail@13epal-esp-thess.thess.sch.gr
https://drive.google.com/file/d/1TEPI_qDs8HO6NCFsEwUCrtGkVCvNn47Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SjOIpHNJTlWUc0boxXumXk9rrk64PWA7/view?usp=sharing

