
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ.  

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια (Ημερήσια ή Εσπερινά, ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) θα γίνουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τους κηδεμόνες τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές: 
 

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

 από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Πέμπτη 02 Ιουλίου 

2020 και ώρα 23.59 

Για την εγγραφή του παιδιού στην εφαρμογή e-εγγραφές: 
 

1. Πρέπει να έχετε τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα που έχει καταχωριστεί από το σχολείο στο 

Πληροφοριακό Σχολικό Σύστημα ως κηδεμόνας του μαθητή, σύμφωνα με την δήλωση που μας 

καταθέσατε. 

2. Το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου γονέα στο ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει επίσης να είναι όπως 

ακριβώς το καταγράψατε στην δήλωση που μας καταθέσατε και έχει καταχωριστεί στο 

Πληροφοριακό Σχολικό Σύστημα. 

3. Πρέπει να γνωρίζετε τον τετραψήφιο Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του παιδιού, ο οποίος αναγράφεται 

στον έλεγχο προόδου του που σας στάλθηκε και μέσω email. 
 

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

εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους, όπως 

έχει δηλωθεί στο σχολείο μας και στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

Επίσης, η κατάταξή τους σε ΕΠΑ.Λ. προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που 

δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

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, προσκομίζοντας 

όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Για το πότε πρέπει να γίνει αυτό θα πρέπει οι 

κηδεμόνες να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με το λύκειο στο οποίο θα φοιτήσει. 
 

Οι κηδεμόνες που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή 

(e-εγγραφές) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα επικοινωνίας 

που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-eggrafes (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ.: 

2103443913) ή με e-mail μέσω της σελίδας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον 

συνδεθούν, επιλέγοντας απαραίτητα τύπο σχολείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.).  Επίσης, μπορούν να 

απευθύνονται τηλεφωνικά στην πλησιέστερη σχολική μονάδα (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) της κατοικίας 

τους τις ώρες λειτουργίας της εκτός των ημερών και ωρών που διενεργούνται οι Πανελλαδικές 

Εξετάσεις. 

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. 

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης/διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης 

προτίμησης και υποβολής νέας,  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.   

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου εδώ. 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/pdfs/files/odigies.pdf

