
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα  e-εγγραφές 
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr 
θα είναι σε λειτουργία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 12.00 έως και τη 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου να  υποβληθούν κατ’ εξαίρεση 
ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. 
από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον 
είναι ενήλικοι/ες. 
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις εν λόγω αιτήσεις και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης 
 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggrapheananeose- 
eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio 
 
α) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ., αν 
έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα 
αίτηση, εφόσον αποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη 
Διευθυντή/ντρια του σχολείου τοποθέτησης. Ακολούθως, ο /η Δ/ντής/ντρια θα πρέπει να 
αποστείλει την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση στο email egelhelp@minedu.gov.gr, 
προκειμένου να διαγραφεί η αρχική αίτηση από τους διαχειριστές της εφαρμογής στο 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό 
τους στην εφαρμογή e-εγγραφές . 
β) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΕΠΑ.Λ σε ΓΕ.Λ., αν 
έχουν ήδη  τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα 
αίτηση, εφόσον αποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη 
Διευθυντή/ντρια του σχολείου τοποθέτησης. Ακολούθως, ο/η Δ/ντής/ντρια θα άρει την 
οριστικοποίηση της αρχικής τους αίτησης και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα 
υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές . 
 
Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν την Τρίτη 7 
Σεπτεμβρίου 2021 και το αποτέλεσμα κατανομής μέσω της εφαρμογής θα είναι ορατό 

από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00. 
 
Οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να 
υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει 
τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή 
τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί. 
 Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, καθώς και σε τμήματα που έχουν 
συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της 
δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν δύναται να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση. 


