
ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι e-eggrafes, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ 
(taxis) του κθδεμόνα του/τθσ μακθτι/-τριασ που κζλει να υποβάλει Ηλεκτρονικι 
Αίτθςθ.  
Επιςημαίνεται ότι, αν οι αιτοφντεσ/-ςεσ κηδεμόνεσ ή ενήλικοι/-εσ μαθητζσ/-τριεσ δεν 
διαθζτουν κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτητεσ 
ενζργειεσ προκειμζνου να τουσ αποκτήςουν ζγκαιρα. 
Εφιςτάται θ προςοχι, ςε περίπτωςθ γονζων/κθδεμόνων των οποίων τα ατομικά 
ςτοιχεία αναγράφονται ςτο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, να 
ενθμερϊςουν τον/τθ Διευκυντι /-ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ προκειμζνου ο/θ 
τελευταίοσ/-α να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ϊςτε να ςυμφωνοφν τα 
ςτοιχεία του κθδεμόνα, που εμφανίηονται ςτο πεδίο «κθδεμόνασ e-eggrafes» του 
ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίηονται ςτο taxis 
 

2.  Κατά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εμφανίηονται αυτόματα χωρίσ 
δυνατότθτα αλλαγισ το επϊνυμο, το όνομα και το πατρϊνυμο του κθδεμόνα όπωσ 
αντλοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ (GSIS),  ενϊ καταχωρίηονται απαραίτθτα τα παρακάτω ςτοιχεία:  

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

 Το μθτρϊνυμο του κθδεμόνα ι του/τθσ ενιλικου/-θσ μακθτι/-τριασ  

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

 Ο τομζασ τθσ Β’ Τάξθσ ι θ ειδικότθτα τθσ Γ’ Τάξθσ θμεριςιων και εςπερινϊν 
ΕΠΑ.Λ.  

  Η επιλογι ζωσ τριϊν (3) ΕΠΑ.Λ.  

 Το σχολείο τελευταίας υοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας υοίτησης  

 Ο Αρικμόσ Μθτρϊου (Α.Μ.) μακθτι/-τριασ (ο οποίοσ αναγράφεται ςε 
πρόςφατο ζλεγχο προόδου, ςτο Ατομικό Δελτίο μακθτι)  

  Η θμερομθνία γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ  

 Από ποιον/-α καταχωρίηεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ  

  Ο αρικμόσ του κινθτοφ τθλεφϊνου του/τθσ κθδεμόνα ι του/τθσ μακθτι/-τριασ  

 
Σημειώνεται ότι:  
 

1. Η Ηλεκτρονικι  ίτθςθ επζχει κζςθ  πεφκυνθσ Διλωςθσ του ν   5  /   6 (    
75).  

 
 

2. Για να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ ενόσ μακθτι/τριασ και θ ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ υποβολισ τθσ αίτθςισ του/τθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-
eggrafes, ο/θ αιτϊν/-οφςα κα πρζπει να γνωρίηει τον  ρικμό Μθτρϊου (  Μ ) 
του μακθτι/-τριασ.  

 
3. Μετά τθν οριςτικι κατανομι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο ΓΕ.Λ ι ΕΠΑ.Λ. οι 

ενδιαφερόμενοι/-εσ κα ενθμερωκοφν μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr    
και   λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξαιρετικά επείγουςα ανάγκθ να 
αντιμετωπιςτοφν οι άμεςοι κίνδυνοι από τθ διάδοςθ του νζου κορωνοϊοφ 
COVID-   οφείλουν να αποςτείλουν  πεφκυνθ Διλωςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 



του   https://www.gov.gr/  και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ ςχολικι μονάδα ι να παρουςιαςτοφν, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ, για τθν οριςτικι εγγραφι, ανανζωςθ εγγραφισ ι 
μετεγγραφι τουσ, προςκομίηοντασ όςα δικαιολογθτικά απαιτοφνται το 
διάςτθμα:   
 από τθν 6θ Ιουλίου 2020 ζωσ τθ  0θ Ιουλίου 2020 θλεκτρονικά , 
και με φυςικι παρουςία από τθν 6θ Ιουλίου 2020 ζωσ τθ  0θ Ιουλίου 2020 
κατά τισ θμζρεσ κερινισ εφθμερίασ των ςχολικϊν μονάδων 
 

 
4. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτισ/-τρια αιτικθκε τμιμα ΕΠΑ.Λ. που δεν 

πλθροί τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ (π.χ. ολιγομελζσ) και το οποίο χρειάηεται 
ζγκριςθ για να λειτουργιςει, αναμζνει νεότερθ ενθμζρωςθ μζςω τθσ 
εφαρμογισ e-eggrafes μετά τθ  4θ Ιουλίου 2020. Αν το τμιμα δεν εγκρικεί, οι 
μακθτζσ/-τριεσ, που κατανεμικθκαν ςε αυτά, κα πρζπει να κάνουν νζα αίτθςθ 
εγγραφισ ςτθν επόμενθ φάςθ θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςτα 
υπάρχοντα/διαμορφωμζνα τμιματα, μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes.  

 
5. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτισ/-τρια δεν κατανεμικθκε 

ςε κανζνα ΕΠ  Λ , θ διαδικαςία κατανομισ του/τθσ κα γίνει από τθν οικεία 
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία απευκφνεται ζωσ τθ 10θ 

Ιουλίου, όπου ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προτείνει τθν 
εγγραφι του/τθσ ςε υπάρχοντα τμιματα  
 

6. Οι αιτοφντεσ/-ςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ Ηλεκτρονικισ 
Αίτθςισ τουσ ι διαγραφισ και υποβολισ νζασ όςο θ θλεκτρονικι πλατφόρμα e-
eggrafes δζχεται Ηλεκτρονικζσ 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 τομζα - ειδικότθτασ ΕΠΑΛ, μθ ζ-
γκριςθ ολιγομελοφσ κ.λπ.) με Υπεφκυνθ 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 μακθτισ/-τρια 
/κθδεμόνασ, πρζπει να υποβάλει εκ νζου Ηλεκτρονικι Αίτθςθ ςτθν αμζςωσ 
επόμενθ περίοδο εγγραφϊν. (Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο 
Εγχειρίδιο Χριςθσ και ςτισ Συχνζσ Ερωτιςεισ).  

 
Οι μακθτζσ/-τριεσ ι οι κθδεμόνεσ αυτϊν που ςυναντοφν δυςκολία ςτθ ςυμπλιρωςθ 
των απαραίτθτων ςτοιχείων ςτθν εφαρμογι e-eggrafes μποροφν να απευκφνονται ςτο 
help desk τθσ εφαρμογισ ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ που βρίςκονται ςτθν αρχικι 
ςελίδα τθσ πλατφόρμασ e-eggrafes ( ΕΠ  Λ : 2 03443  3) ι με e-mail μζςω τθσ 
ςελίδασ «Επικοινωνία» τθσ πλατφόρμασ e-εγγραφζσ, εφόςον ςυνδεκοφν, επιλζγοντασ 
απαραίτθτα τφπο ςχολείου (ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑ.Λ.).  
Επίςθσ, μποροφν να απευκφνονται ςτθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα (Γυμνάςιο, ΓΕ.Λ.-
ΕΠΑ.Λ.) τθσ κατοικίασ τουσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ εκτόσ των θμερϊν και ωρϊν που 
διενεργοφνται οι Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ. (Ωρεσ: 12.30-14.00) 

 

https://www.gov.gr/


 

 


