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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ 

Π Ρ Ο  Ο Χ Η    Σ Ι    Π Ρ Ο Θ Ε  Μ Ι Ε  
 
Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν,  ςτα Δθμόςια Ημερθςία και Εςπερινά ΓΕ.Λ. – 

ΕΠΑ.Λ. για το ςχολικό ζτοσ 2022 – 2023, υποβάλλουν ΟΛΟΙ και ΑΤΣΟΙ που 
παραπζμπονται το επτζμβριο «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ εγγραφισ», μζςω τθσ 

εφαρμογισ e-εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ι τθσ 
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-
ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , ςυμπλθρϊνοντασ όλα 

τα απαραίτθτα ςτοιχεία, από τθν 24θ Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 ζωσ και 
τθν 07θ Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59. 
Για τα Γυμνάςια, Ηλεκτρονικι Αίτθςθ υποβάλλουν μόνο οι κθδεμόνεσ των ανιλικων 
μακθτϊν/τριϊν που φοίτθςαν ςτθ Γ’ Σάξθ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022. 
Αναφορικά με τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν ι οι 
κθδεμόνεσ τουσ, εάν είναι ανιλικοι/εσ, οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ μζςω τθσ 
εφαρμογισ e-εγγραφζσ. θμειϊνεται ότι δικαίωμα υποβολισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ζχουν: για 
τθν Α’ τάξθ, οι κάτοχοι απολυτθρίου γυμναςίου ι άλλου ιςότιμου τίτλου. 
 

Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ 
Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί ΓΓΠΔΔ (TaxisNet-
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑ) του κθδεμόνα του/τθσ μακθτι/τριασ που επικυμεί να υποβάλει 
Ηλεκτρονικι Αίτθςθ. ΠΡΟΟΧΗ: ΕΙΑΓΕΣΕ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΠΟΤ ΜΑ ΕΧΕΣΕ 
ΔΗΛΩΕΙ ΜΕ ΣΗΝ Τ.Δ ΠΟΤ ΜΑ ΦΕΡΑΣΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ!!! ΑΝ ΔΕΝ Α ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΜΕ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ ΚΗΔΕΜΟΝΑ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι, αν οι αιτοφντεσ/ςεσ κθδεμόνεσ δεν διακζτουν κωδικοφσ ΓΓΠ (taxis), 
οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να τουσ αποκτιςουν 
ζγκαιρα. 
 
Κατά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εμφανίηονται χωρίσ δυνατότθτα αλλαγισ το 
επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κθδεμόνα όπωσ αντλοφνται από τθ Γενικι 
Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (GSIS)-ΕΦΟΡΙΑ, θ οποία παρζχει 
τθν υπθρεςία ταυτοποίθςθσ των χρθςτϊν τθσ πλατφόρμασ e-εγγραφζσ, ενώ καταχωρίηονται 
απαραίτθτα τα παρακάτω ςτοιχεία:  
1. Τον αριθμό των παιδιών ςτην επιμζλειά μου 2. Το e-mail του κηδεμόνα του μαθητή/τριασ   3. 
Το μητρώνυμο του κηδεμόνα του μαθητή/τριασ  
Για τα ΓΕ.Λ. επιλζγετε :  
1. Ημεριςιο ι Εςπερινό ΓΕ.Λ.  
2.Η τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςουν οι μακθτζσ/τριεσ το επόμενο ςχολικό ζτοσ δθλ. τθν Α’ 
Λυκείου 
3. Επιλογι ξζνθσ γλϊςςασ (Αϋ Λυκείου)  
 
Για τα ΕΠΑ.Λ. επιλζγετε (Επιλζξτε μζχρι 3 ΕΠΑΛ) 
1. Η τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςουν οι μακθτζσ/τριεσ το επόμενο ςχολικό ζτοσ δθλ. τθν Α’ 
Λυκείου 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
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2. Η επιλογι ζωσ και τριών (3) ΕΠΑ.Λ. 
 
3.Για τα Πρότυπα Π.ΕΠΑ.Λ.: 

Η τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςουν οι μακθτζσ/τριεσ το επόμενο ςχολικό ζτοσ 

 Ο τομζασ τθσ Β’ Σάξθσ 

Η επιλογι ζωσ τριϊν (3) ΕΠΑ.Λ., δθλϊνοντασ απαραίτθτα το Π.ΕΠΑ.Λ. ωσ πρώτθ 
επιλογι  
 

ΠΡΟΟΧΗ: Προςοχή: αυτό που θέλετε ωσ 1η επιλογή να εμφανιςτεί πρώτο!. 
 
 Αν επιλέξεηε Γενικό Λύκειο ζηην εθαπμογή e-eggrafes δεν δίνεται η δςναηόηηηα 

επιλογήρ Λςκείος. Η καηανομή ηων μαθηηών ζηα Γενικά Λύκεια θα γίνει από ηην Διεύθςνζη 

Δεςηεποβάθμιαρ αςηόμαηα με βάζη ηην Διεύθςνζη καηοικίαρ πος έσεηε δηλώζει. Αςηό θα 

γίνει μεηά ηιρ 7 Ιούλιος οπόηε θα ολοκληπωθούν οι εγγπαθέρ και εζείρ θα ηο δείηε 

μπαίνονηαρ ξανά ζηην εθαπμογή e-eggrafes, μεηά ηιρ 7 Ιοςλίος. Σηην Ιζηοζελίδα ηηρ Δ/νζηρ 

Δ/θμιαρ Ηπακλείος ςπάπσει σάπηηρ οδών όπος θαίνεηαι η σωποηαξική καηανομή ηος κάθε 

Λςκείος. 

Επίςθσ καταχωρείτε: 

 
Σο ςχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ (10ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ), κακϊσ και το ζτοσ 
τελευταίασ φοίτθςθσ (Δθλαδι το 2022)  

1. Ο Αρικμόσ Μθτρώου (Α.Μ.) μακθτι/τριασ (ο οποίοσ αναγράφεται ςε πρόςφατο ζλεγχο 
προόδου που ςασ ζχουμε ςτείλει)  

2. Η θμερομθνία γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ  

3.Από ποιον/α καταχωρίηεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ  

4. Ο αρικμόσ του κινθτοφ τθλεφώνου του/τθσ κθδεμόνα ι του/τθσ μακθτι/τριασ  
 
ημειώνεται ότι:  
 
 Η Ηλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).  

 Μετά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ ο ζτεροσ κθδεμόνασ πρζπει άμεςα να δθλϊςει 
με κάκε πρόςφορο τρόπο (είτε με αποςτολι e-mail είτε με υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/1986) ςτον/ςτθ Διευκυντι/ντρια των Γενικϊν Λυκείων ι Επαγγελματικϊν Λυκείων ότι 
εγκρίνει το περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, όπωσ εκείνο ζχει υποβλθκεί.  

 
 Μετά τθν οριςτικι κατανομι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. ι Π.ΕΠΑ.Λ., οι ενδιαφερό-
μενοι/εσ ειςζρχονται εκ νζου προκειμζνου να ενθμερωκοφν μζςω τθσ εφαρμογισ e-
εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και ςυγκεκριμζνα 
ςτο πεδίο «Οι αιτιςεισ μου» (κουμπί επάνω δεξιά).  

 
 Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εγγραφισ, ανανζωςθσ εγγραφισ ι μετεγγραφισ, 
οι ενδιαφερόμενοι/εσ οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά 
περίπτωςθ ςτθ ςχολικι μονάδα κατανομισ με κάκε πρόςφορο τρόπο, ιτοι με 
αυτοπρόςωπθ παρουςία, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι μεταφορτώνοντάσ τα ςτθν 
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εφαρμογι e-εγγραφζσ (θ τελευταία περίπτωςθ αφορά ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά, όπωσ 
αυτά παρουςιάηονται ςτα ςχετικά πεδία τθσ εφαρμογισ): 
α. Για τα ΓΕ.Λ. μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων. 
β. Για τα ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ. από τθν 11θ Ιουλίου 2022 ζωσ τθν 22α Ιουλίου 2022 
θλεκτρονικά ι κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα, με φυςικι παρουςία, κατά τισ θμζρεσ 
κερινισ εφθμερίασ των ςχολικών μονάδων δθλαδι κάκε Πζμπτθ. 
 
 Οι κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτϊν/τριϊν πρζπει να γνωρίηουν ότι θ κατανομι των 
μακθτϊν/τριϊν ςε ΕΠΑ.Λ. γίνεται με βάςθ τθ ςειρά προτίμθςθσ που δθλϊκθκε και κα γίνει ςε 
Σάξεισ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ. Αναφορικά με τθν κατανομι των 
μακθτϊν/τριϊν ςε Π.ΕΠΑ.Λ.: για τθν Α’ τάξθ, πραγματοποιείται, εφόςον το  Π.ΕΠΑ.Λ. δθλϊνεται 
ωσ πρϊτθ προτίμθςθ, με βάςθ τον βακμό Απολυτθρίου Γυμναςίου ι άλλου ιςότιμου τίτλου. 
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτζσ/τριεσ που υποβάλλουν αίτθςθ ςε  τάξθ είναι 
 περιςςότεροι/εσ από τον αρικμό μακθτϊν/τριϊν που μπορεί να εξυπθρετιςει θ ςχολικι 
μονάδα, πραγματοποιείται δθμόςια κλιρωςθ, ϊςτε να καλυφκεί: 
ο προβλεπόμενοσ ανϊτατοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ανά τάξθ. Ειδικότερα, θ κλιρωςθ: για τθν 
Α ́ τάξθ διεξάγεται μεταξ φ όλων των μακθτϊν/τριϊν οι οποίοι/εσ ζχουν κατανεμθκεί ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα. 
 
 τθν εξαιρετικι περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτισ/τρια δεν κατανεμικθκε ςε κανζνα 
ΕΠΑ.Λ., θ διαδικαςία κατανομισ του/τθσ κα γίνει από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία απευκφνεται πριν τθν ζναρξθ τθσ Β ́ φάςθσ εγγραφϊν τον επτζμβριο, 
όπου ο/θ Διευκυντισ/ντρια Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προτείνει τθν εγγραφι του/τθσ ςε 
υπάρχοντα τμιματα. 
 
Διευκρινίςεισ ςχετικά με τα (Πρότυπα) Π.ΕΠΑ.Λ. 
Α ́ τάξθ Π.ΕΠΑ.Λ. 

 τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθν τελευταία κζςθ τθσ Α ’ τάξθσ Π .ΕΠΑ.Λ., κατά τθν Α ́  
φάςθ εγγραφϊν, υπάρχουν ιςοβακμιςαντεσ/ιςοβακμιςαςεσ μακθτζσ/τριεσ, ο/θ 
Διευκυντισ /ντρια διεξάγει δθμόςια κλιρωςθ με τθν παρουςία των γονζων/ κθδεμόνων των 
ιςοβακμοφντων/ιςοβακμουςϊν μακθτϊν/τριϊν, προκειμζνου να επιλεγοφν οι μακθτζσ/τριεσ 
που κα εγγραφοφν ςτο Π.ΕΠΑ.Λ.. Οι μακθτζσ/τριεσ οι οποίοι/εσ δεν επιλζχκθκαν ςτο Π.ΕΠΑ.Λ. 
 προτίμθςισ τουσ, ενθμερϊνονται μζςω του θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ότι 
 κατανεμικθκαν ςτο ΕΠΑ.Λ. προτίμθςισ τουσ, εφόςον είχαν δθλϊςει  και 

 ΕΠΑ.Λ.. Εάν οι μακθτζσ/τριεσ υπζβαλαν αίτθςθ μόνο ςε Π.ΕΠΑ.Λ. και δεν επιλζχκθκαν, 
ενθμερϊνονται μζςω του θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ότι μποροφν να 
υποβάλουν εκ νζου Ηλεκτρονικι Αίτθςθ ςε λειτουργοφντα τμιματα των ΕΠΑ.Λ. κατά τθν 
επόμενθ φάςθ θλεκτρονικϊν αιτιςεων εγγραφϊν. 
 
 οι θλεκτρονικζσ αιτιςεισ των μακθτϊν/τριϊν που δεν ζχουν καταχωριςμζνο αποτζλεςμα 
προαγωγισ / απόλυςθσ-Παραπζμπονται το επτζμβριο ςτο Π myschool βρίςκονται ςε 
κατάςταςθ αναμονισ.  
 
 Οι μακθτζσ/τριεσ ι οι κθδεμόνεσ αυτών που ςυναντοφν δυςκολία ςτθ ςυμπλιρωςθ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ μποροφν να απευκφνονται ςτο help desk 
τθσ εφαρμογισ ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ που βρίςκονται ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ 
πλατφόρμασ e-εγγραφζσ (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ι με e-mail 
μζςω τθσ ςελίδασ «Επικοινωνία» τθσ πλατφόρμασ e-εγγραφζσ, εφόςον ςυνδεκοφν, 
επιλζγοντασ απαραίτθτα τφπο ςχολείου (ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑ.Λ. ι Π.ΕΠΑ.Λ.). 
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 Οι αιτοφντεσ/ςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςισ τουσ ι 
διαγραφισ και υποβολισ νζασ όςο θ θλεκτρονικι πλατφόρμα e-εγγραφζσ δζχεται Ηλεκτρο-
νικζσ Αιτιςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ όχι μετά τθν τοποκζτθςθ/κατανομι ςε ςχολικι μονάδα. 
Μετά τθν κατανομι, δυνατότθτα διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ υφίςταται μόνο ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. μθ ζγκυρθ αίτθςθ, αλλαγι τφπου ςχολείου, αλλαγι τομζα – 
ειδικότθτασ ΕΠΑ.Λ., μθ ζγκριςθ ολιγομελοφσ κ.λπ.) με Τπεφκυνθ Διλωςθ προσ τον/τθ 
Διευκυντι/ντρια του ςχολείου που ζχει κατανεμθκεί προκειμζνου να του/τθσ ενεργοποιιςει τθ 
δυνατότθτα διαγραφισ. Με τθν παραπάνω ενεργοποίθςθ, ο/θ μακθτισ/τρια/κθδεμόνασ 
μπορεί να διαγράψει ο/θ ίδιοσ/α τθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ. Μετά τθ διαγραφι τθσ Ηλεκτρονικισ 
Αίτθςισ του/τθσ, ο/θ μακθτισ/τρια/κθδεμόνασ, πρζπει να υποβάλει εκ νζου Ηλεκτρονικι 
Αίτθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ περίοδο εγγραφϊν. (Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο 
Εγχειρίδιο Χριςθσ και ςτισ υχνζσ Ερωτιςεισ). 
 
 


