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Ο κηδεμόνας 
εισάγει τους 

κωδικούς του στο 
taxis (ΓΓΠΣ)



Ζητάω 
εξουσιοδότηση. 

Επιτρέπω δηλαδή 
στην εφαρμογή να 
πάρει τα στοιχεία 
του κηδεμόνα από 

το taxis



Συμπληρώνονται 
αυτόματα μέσω 

του taxis.
Αυτός πρέπει να 
έχει δηλωθεί ως 
κηδεμόνας στο 

myschool.
Άρα, αν στο taxis

είναι στα 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ, θα 

πρέπει να μας το 
τονίσετε...



Πλήθος τέκνων 
για τα οποία 

θα γίνει 
εγγραφή

Δεν το επιλέγω

Mail 
Κηδεμόνα

Μητέρα
Κηδεμόνα

Στοιχεία Κηδεμόνα
συμπληρωμένα 

από το taxis



Αποδοχή των 
όρων



Επιλέγω το 
«Γενικό 
Λύκειο»



Επιλέγω
Ημερήσιο

ή 
Εσπερινό

ΓΕ.Λ.

ΓΕ.Λ.



Για μαθητή της 
Γ΄ Γυμνασίου, 

επιλέγω 
Α΄ Λυκείου

ΓΕ.Λ.



Μπορώ να 
επιλέξω 
μέχρι 2 Αλλαγή σειράς 

προτίμησης 
μαθημάτων

ΓΕ.Λ.



Μπορώ να 
επιλέξω 
μέχρι 4

Αλλαγή σειράς 
προτίμησης 
μαθημάτων 

επιλογής

ΓΕ.Λ.



Πληκτρολογείς 
63ο ΓΥΜΝ και 
σου προτείνει 
το Σχολείο μας

Αριθμός 
Μητρώου 

μαθητή όπως 
στο myschool

Όνομα & 
Επώνυμο 

μαθητή όπως 
στο myschool

Προσοχή
Συμπληρώνω τα 

στοιχεία με 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα πατέρα και 
μητέρας μαθητή, 

στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
όπως στο myschool

Επιλέγεις ή 
«Γονέα/Κηδεμόνα» 

ή «Μαθητή», αν 
είσαι ενήλικος

Οπωσδήποτε 
σταθερό τηλέφωνο. 
Αν δεν έχεις, βάζεις 

του ΓΕΛ που επέλεξες

2017-2018

ΓΕ.Λ.

Επιλέγεις, δεν 
πληκτρολογείς την 

ημερομηνία



Εμφανίζονται συνολικά 
τα στοιχεία σου και 

οι επιλογές σου.

Αν συμφωνείς σε όλα

Αν διαφωνείς πας πίσω

Τα προσωπικά 
σου στοιχεία

Οι επιλογές
σου

ΓΕ.Λ.



Αν πληκτρολόγησες λάθος κάποιο προσωπικό σου στοιχείο
ή

τα στοιχεία σου είναι σωστά, αλλά δεν ταυτίζονται με το myschool,
τότε...

Κλείσιμο και πας προς 
τα πίσω για να βρεις το 

λάθος...

ΓΕ.Λ.



Συγχαρητήρια

ΓΕ.Λ.

Κλείσιμο και προχωράς 
για την εκτύπωση της 

Αίτησης (pdf)



Μετά την υποβολή της Δήλωσης...

Από το «Υποβληθείσες δηλώσεις» ή το «Εμφάνιση – Εκτύπωση Δήλωσης Προτίμησης», βλέπεις τη λίστα
με τις δηλώσεις. Επιλέγεις το όνομα του μαθητή και μπορείς είτε να επεξεργαστείς την Αίτησή σου (πριν
τις 31 Μαΐου) είτε να την εκτυπώνεις σε μορφή pdf. Στο αρχείο pdf, αναγράφεται η λέξη «(Αρχική)», η
οποία θα αλλάξει σε «(Οριστική)» μετά τις 31Μαΐου.
Οι αιτούμενοι θα πρέπει να τυπώσουν το PDF της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης
με το λεκτικό «(Οριστική)».




