
 

ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Προκειμένου να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο σχολείο μας θα πρέπει να διαθέτετε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να ακολουθήσετε τα 

παρακάτω βήματα. Αν δεν διαθέτετε κωδικούς TaxisNet θα πρέπει να απευθυνθείτε 

στην εφορία προκειμένου να προμηθευτείτε. Οι ανήλικοι εγγράφονται με τους 

κωδικούς του κηδεμόνα σας. 

1. Επισκεφτείτε τη σελίδα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας 

και επιλέξτε το σύνδεσμο “Είσοδος μέσω TaxisNet” 

 

 

 

 

 

 

 



2. Εισάγετε τους κωδικούς σας TaxisNet και αποδεχτείτε την σύνδεση με το 

Υπουργείο Οικονομικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας. 

 

 

 



3. Εφόσον η ταυτοποίηση είναι επιτυχής θα δείτε τα στοιχεία σας στην επόμενη 

καρτέλα. Συμπληρώστε το e-mail σας αν το πεδίο είναι κενό. Αν διαθέτετε παιδιά 

που θα τα εγγράψετε σε ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ με τους δικούς σας κωδικούς TaxisNet 

δηλώστε τον αριθμό τους στο αντίστοιχο πεδίο στο κάτω μέρος της καρτέλας. 

 

4. Αποδεχτείτε αφού διαβάσετε τους όρους και τις πληροφορίες για την εγγραφή 

σας. Για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα θα πρέπει να έχετε κάποιον από τους 

προτεινόμενους φυλλομετρητές (πρόγραμμα πλοήγησης για το Internet) 

 



5. Επιλέξτε το ΕΠΑΛ ως τύπο σχολείου για την εγγραφή σας 

 

6. Επιλέξτε την τάξη στην οποία θα εγγραφείτε 

 

7. Αν εγγραφείτε στη Β’ ‘η τη Γ’ τάξη, επιλέξτε τον τομέα στον οποίο επιθυμείτε να 

εγγραφείτε. Αν εγγραφείτε στη Γ’ τάξη πρέπει να επιλέξετε και την ειδικότητα στην 

οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε 

 



 

8. Επιλέξτε το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ από το πεδίο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

9. Δηλώστε πως έχετε τις προϋποθέσεις, βάση των δικαιολογητικών που κατέχετε, 

για την εγγραφή σας στο σχολείο 

 



10.  Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώστε τα στοιχεία φοίτησης του μαθητή, τα 

προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας με το μαθητή ή τον 

κηδεμόνα του αν ο μαθητής είναι ανήλικος. Στα στοιχεία φοίτησης συμπληρώνετε: 

 τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς αν είστε ήδη μαθητής του σχολείου 

μας (ο αριθμός μητρώου σας είναι γραμμένος στον έλεγχό σας)  

 τα στοιχεία του Πτυχίου/Απολυτηρίου με το οποίο θα εγγραφείτε 

  

Στην αριστερή στήλη φαίνονται οι επιλογές σας σχετικά με την τάξη, τον τομέα 

και την ειδικότητα που έχετε επιλέξει 

 

 

 

 

 



11.  Αν είστε ήδη μαθητής του σχολείου ή το Πτυχίο/Απολυτήριο με το οποίο κάνετε 

την εγγραφή είναι πρόσφατο, τότε θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση του μαθητή 

μέσα από το σύστημα του υπουργείου 

 

 

12.  Αν όλα πάνε καλά η εγγραφή σας θα είναι επιτυχής. Διαφορετικά επικοινωνήστε 

τηλεφωνικά με το σχολείο μας για να σας κατευθύνουμε 
 

 

 

 

 

 


