
Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», 

μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019 

 

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να 

μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων  ΓΕ.Λ.  για το σχολικό έτος 2018-

2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μέσω της 

εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, 

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 

31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική 

δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους. 

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν και οι 

γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών που φοιτούν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου , στην Α΄ 

Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου 

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis).  

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες 

μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα. 

 

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία 

αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον Δ/ντή / 

Δ/ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/ η τελευταίος/α να καταχωρίσει τα 

παραπάνω στοιχεία στο ΠΣ Myschool στα πεδία: Όνομα κηδεμόνα – Επώνυμο κηδεμόνα 

της Καρτέλας Οικογενειακά Στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis). 

 

Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων 

διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την 

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης. Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – 

Δήλωση Προτίμησης υποβάλλεται από τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό 

σύστημα Μyschool. 

Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές θα έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα επιλογής, την ομάδα 

προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν. 

 

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης 

καταχωρίζονται στοιχεία όπως: 



 

1. Το email του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας (Αν δεν έχετε email, είναι 

απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα και να μας το κοινοποιήσετε) 

2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα 

3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές/τριες και τους δίνει τη δυνατότητα να 

εγγραφούν στο ΓΕ.Λ., το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης 

4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη, Β’ Τάξη,  ημερήσιων ΓΕ.Λ.  

5. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας 

6. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, 

στο Ατομικό Δελτίο μαθητή κλπ) 

 

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ. δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης 

στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της 

Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης 

κατοικίας τους.  

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες θα 

ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής  e-εγγραφές  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e- 

eggrafes.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, 

ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση, 

Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. 

 

Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των 

απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-εγγραφές) μπορούν να απευθύνονται στο Help 

Desk της εφαρμογής τηλεφωνικά ή στα email egel@minedu.gov.gr ( για τα ΓΕ.Λ.), ή στην 

πλησιέστερη σχολική μονάδα (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ.) της κατοικίας τους και τις ώρες λειτουργίας 

της. 

 

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση της εγγραφής, κατατίθενται και ελέγχονται από τον Δ/ντή/ντρια του ΓΕ.Λ.-

ΕΠΑ.Λ. στο οποίο κατανεμήθηκαν οι μαθητές/τριες 

 

 

Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης/διαγραφής της Ηλεκτρονικής 

Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες 

υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης. 

 

 


