
ΘΕΜΑ: Ενθμζρωςθ για τθν «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ - Διλωςθ Προτίμθςθσ»,  
μακθτών/τριών για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.  

 
 Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν, να ανανεώςουν τθν εγγραφι τουσ ι να 

μετεγγραφοφν ςε οποιαδιποτε τάξθ Δθμοςίων Ημερθςίων και Εςπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το 

ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ - Διλωςθ Προτίμθςθσ», 

μζςω τθσ εφαρμογισ e-εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

 https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/  ςυμπλθρώνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, από τθ 14θ Μαΐου 

και ώρα 10:00 ζωσ τθν 31θ Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Στθν περίπτωςθ ανιλικων μακθτών/τριών 

τθν θλεκτρονικι διλωςθ προτίμθςθσ κατακζτουν οι κθδεμόνεσ τουσ. 

Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis). Στθν 

περίπτωςθ ανιλικου/θσ μακθτι/τριασ ι ενιλικου προςτατευόμενου μζλουσ το οποίο δεν διακζτει 

κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis), χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονζα ι κθδεμόνα 

ι του κατά το νόμο υπεφκυνου αντίςτοιχα που ζχει καταχωριςτεί ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα 

Myschool. Στθν περίπτωςθ αυτι, απαιτείται αποδεικτικό ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ ςτο ςχολείο.  

 

Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι αιτοφντεσ/αιτοφςεσ κθδεμόνεσ ι ενιλικοι/εσ 

μακθτζσ/τριεσ δεν διακζτουν κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ προκειμζνου να τουσ αποκτιςουν ζγκαιρα. 

 

Εφιςτάται θ προςοχι, ςε περίπτωςθ γονζων/κθδεμόνων των οποίων τα ατομικά ςτοιχεία 

αναγράφονται ςτο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, να ενθμερώςουν τον Δ/ντι / Δ/ντρια τθσ 

ςχολικισ μονάδασ προκειμζνου ο/ θ τελευταίοσ/α να καταχωρίςει τα παραπάνω ςτοιχεία ςτο ΠΣ 

Myschool ςτα πεδία: Όνομα κθδεμόνα – Επώνυμο κθδεμόνα τθσ Καρτζλασ Οικογενειακά Στοιχεία, 

όπωσ εμφανίηονται ςτο ΓΓΠΣ (taxis). 

Η Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ – Διλωςθ Προτίμθςθσ υποβάλλεται από τον κθδεμόνα που ζχει 

δθλωκεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα Μyschool.  

 

Οι αιτοφντεσ/αιτοφςεσ κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ενθμερώνονται για τισ τάξεισ, τα μακιματα επιλογισ, τθν ομάδα προςανατολιςμοφ των ΓΕ.Λ., τουσ 

τομείσ και τισ ειδικότθτεσ των ΕΠΑ.Λ. ςτισ οποίεσ δικαιοφνται να εγγραφοφν. 

 

Κατά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εγγραφισ – Διλωςθσ προτίμθςθσ καταχωρίηονται 

ςτοιχεία όπωσ:  

1. Το e-mail του κθδεμόνα ι του/τθσ ενιλικου/θσ μακθτι/τριασ  

2. Τα ατομικά ςτοιχεία του κθδεμόνα  

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/


3. Η τάξθ τθν οποία ολοκλιρωςαν οι μακθτζσ/τριεσ και τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να εγγραφοφν  

ςτο ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ., το ςχολείο προζλευςθσ και το τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ  

4. α. Η επιλογι για εγγραφι ςτθν Α΄ Τάξθ, Β’ Τάξθ, Γ’ Τάξθ θμεριςιων και εςπερινών ΓΕ.Λ. και Δ’  

εςπερινών ΓΕΛ.  

β. Η επιλογι για εγγραφι ςτθν Α’ Τάξθ ι ςτον τομζα τθσ Β’ Τάξθσ ι ςτθν ειδικότθτα τθσ Γ’ Τάξθσ  

θμεριςιων και εςπερινών ΕΠΑ.Λ. ι τθσ Δ΄ τάξθσ εςπερινών ΕΠΑ.Λ.  

5. Η επιλογι ζωσ τριών (3) ΕΠΑ.Λ.  

6. Τα ατομικά ςτοιχεία του/τθσ μακθτι/τριασ  

7. Ο Αρικμόσ Μθτρώου (Α.Μ.) μακθτι/τριασ (ο οποίοσ αναγράφεται ςτον ζλεγχο προόδου, ςτο  

Ατομικό Δελτίο μακθτι κλπ). 

 
Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να φοιτιςουν ςε ΓΕ.Λ. δεν δθλώνουν ςχολείο προτίμθςθσ ςτθν 

εφαρμογι e-εγγραφζσ, αλλά τοποκετοφνται ςφμφωνα με απόφαςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ανάλογα με τθν περιοχι τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ. Σε περίπτωςθ που 

οι περιοχζσ των ςχολείων δεν μποροφν να κακοριςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ δικαιοδοςίασ ενόσ/μίασ μόνο 

Διευκυντι/ντριασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακορίηονται με απόφαςθ του/τθσ αρμόδιου/ασ 

Περιφερειακοφ/θσ Διευκυντι/ντριασ Εκπαίδευςθσ.  

 

 
Μετά τθν οριςτικι κατάταξι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα 

ενθμερωκοφν μζςω τθσ εφαρμογισ e-εγγραφές ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://e-

eggrafes.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουςιαςτοφν για τθν οριςτικι εγγραφι, 

ανανζωςθ εγγραφισ προςκομίηοντασ όςα δικαιολογθτικά απαιτοφνται κατά περίπτωςθ: 

α. Για τα ΓΕ.Λ. μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων και β. για τα ΕΠΑ.Λ. από τθν 27θ ζωσ τθν 

29θ Ιουνίου 2018.  

 
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 

τθλεφωνικά ι ςτα email egel@minedu.gov.gr (για τα ΓΕ.Λ.) ι ςτθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα 

(Γυμνάςια, ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) τθσ κατοικίασ τουσ κατά τισ ώρεσ λειτουργίασ τθσ.  

Τα ςτοιχεία που ςυμπλθρώνονται ςτθν εφαρμογι και είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εγγραφισ, κατατίκενται και ελζγχονται από τον Δ/ντι/ντρια του ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. ςτο οποίο 

κατανεμικθκαν οι μακθτζσ/τριεσ.  

 


