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 A΄ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για 

το σχολικό έτος 2022-2023 ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τη συνεργασία 

σας. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων. 
 Για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί 

α. δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους. 

β. είναι δυνατή η προβολή, η αποθήκευση ή/ και η εκτύπωσή τους μέσω της επιλογής 

«Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet). 

1. Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» 

(κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet) θα είναι ορατά: 

o Για τα ΕΠΑ.Λ. από τη Δευτέρα 11-07-2022 και ώρα 08.00 π.μ.. Οι μαθητές/τριες ή 

οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την 

εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί, από 

τη Δευτέρα 11-07-2022 έως και την Παρασκευή 22-07-2022. 

o Για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από τη Δευτέρα 11-07-2022 και ώρα 08.00 π.μ.. Οι 

μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν 

να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα που 

έχουν κατανεμηθεί, από τη Δευτέρα 11-07-2022 έως και την Παρασκευή 15-07-

2022. 

o Για τα ΓΕ.Λ. από την Παρασκευή 15-07-2022 και ώρα 09.00 π.μ.. 

 

2. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που απαιτούνται, έχει 

ξεκινήσει για ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.. 

 

A. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την επιβεβαίωση 

των εγγραφών των υποψήφιων μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. 

 Για τα Π.ΕΠΑ.Λ.: έως και την ημέρα εφημερίας* από Δευτέρα 11/07/22 έως 

και Παρασκευή 15/07/22 

 Για τα ΕΠΑ.Λ.: έως και την ημέρα εφημερίας* από Δευτέρα 18/07/22 έως 

και την Παρασκευή 22/07/22 

B. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για τα ΓΕ.Λ., μέσω της 

εφαρμογής, θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

* Για τις ημέρες εφημερίας των σχολείων μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ. 

Προσοχή: Τα σχολεία εφημερεύουν μόνο μια ημέρα την εβδομάδα (κάθε Πέμπτη). 
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