
1  

 

 

 
ΘΕΜΑ: Ενθμζρωςθ για τθν «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ εγγραφισ», μακθτϊν/τριϊν ςτθν Αϋ 
τάξθ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022. 

 

 

 

 Γενικά 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν ςτθν Αϋ τάξθ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ - 
Π.ΕΠΑΛ  για το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ 
εγγραφισ»,  μζςω  τθσ  εφαρμογισ  e-εγγραφζσ  ςτθν  θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

 

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

ι    μζςω    τθσ    διαδικτυακισ    πφλθσ         
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se- skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-

se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio  ,  ςυμπλθρϊνοντασ  όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, από 

τθν 18θ Ιουνίου 2021 και ϊρα 10:00 ζωσ και τθ 2θ Ιουλίου 2021 και ϊρα 23:59. Στθν 
περίπτωςθ ανιλικων μακθτϊν/τριϊν τθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ υποβάλλει ο κθδεμόνασ 
που ζχει καταχωριςκεί ωσ «Κθδεμόνασ e-εγγραφζσ» ςτο ΠΣ myschool ςφμφωνα με τθν 
αρίκμ. 64547/ΓΔ4/3-6-2021 εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..  

 

Επιςθμαίνεται ότι: 
 

α) Για τα Γυμνάςια, Ηλεκτρονικι Αίτθςθ υποβάλλουν μόνο οι κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθ- 
τϊν/τριϊν ι οι ίδιοι οι μακθτζσ/τριεσ, εφόςον είναι ενιλικοι/εσ, που φοίτθςαν ςτθ Γ’ Τάξθ κα- 
τά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2020 – 2021. 
β) Οι εγγραφζσ/ανανεϊςεισ εγγραφϊν πραγματοποιοφνται ςτα Γυμνάςια αυτεπάγγελτα, εφό 

ςον ο/θ μακθτισ/τρια δεν ζχει υπερβεί το 16ο ζτοσ τθσ θλικίασ του/τθσ. 
 

 

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

του  κθδεμόνα  του/τθσ  μακθτι/τριασ  που  επικυμεί  να  υποβάλει  Ηλεκτρονικι  Αίτθςθ.  Για 
τουσ/τισ ανιλικουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ ι ενιλικα προςτατευόμενα μζλθ, που δε διακζτουν κω- 
δικοφσ ΓΓΠΣ (taxis), χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονζα ι κθδε- 
μόνα ι του κατά τον νόμο υπεφκυνου αντίςτοιχα που ζχει καταχωριςτεί ςτο Πλθροφοριακό 
Σφςτθμα myschool. Στθν τελευταία περίπτωςθ, απαιτείται αποδεικτικό ζγγραφο δθμόςιασ αρ- 
χισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ ςτο ςχολείο. 

Επιςθμαίνεται ότι, αν οι αιτοφντεσ/ςεσ κθδεμόνεσ ι ενιλικοι/εσ μακθτζσ/τριεσ δεν δι- 

ακζτουν κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 
προκειμζνου να τουσ αποκτιςουν ζγκαιρα. 

Τονίηεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτθν αρίκμ. 64547/ΓΔ4/3-6-2021 εγκφκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., ςτο πεδίο «Κθδεμόνασ e-εγγραφζσ» οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων 
μποροφν να κάνουν προςκικεσ ι/και διορκϊςεισ (π.χ. λατινικοί χαρακτιρεσ) προκειμζνου 
να υποβλθκοφν με επιτυχία οι θλεκτρονικζσ αιτιςεισ χωρίσ να επθρεάηονται τα υπόλοιπα 
πεδία ςτο ΠΣ myschool. 

Οι Διευκυντζσ/ντριεσ των Γυμναςίων, Γενικϊν Λυκείων ι Επαγγελματικϊν Λυκείων δι- 
ευκολφνουν τουσ κθδεμόνεσ που δθλϊνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τουσ τθν Ηλεκτρο- 
νικι Αίτθςθ διακζτοντασ ζναν/μία εκπαιδευτικό και ζναν Η/Υ ςτο ςχολείο τουσ για τθν κατα- 
χϊριςθ των Ηλεκτρονικϊν Αιτιςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ των ενδιαφερόμενων με τθ ςχολι- 
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κι μονάδα. Η ςφνδεςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e- εγγραφζσ γίνεται με τουσ κωδικοφσ 
ΓΓΠΣ (taxis) του κθδεμόνα. 

 

Οι αιτοφντεσ/ςεσ κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν εφαρμογι e- εγγραφζσ κα ζχουν τθ δυνα- 
τότθτα να ενθμερϊνονται για τισ τάξεισ και τισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ των ΓΕ.Λ., τουσ το- 
μείσ και τισ ειδικότθτεσ των ΕΠΑ.Λ., τθν Α’ τάξθ Π.ΕΠΑ.Λ., ςτισ οποίεσ δφνανται να εγγραφοφν. 

 

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), θ οποία παρζχει τθν υπθρεςία ταυτοποίθςθσ των χρθςτϊν τθσ πλατφόρμασ e- 
εγγραφζσ, 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 
 

 Γ ια  τα  Γ Ε.Λ.:  
 

        Επιλογι Ημεριςιου ι Εςπερινοφ ΓΕ.Λ. 

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

        Επιλογι ξζνθσ γλϊςςασ (Αϋ Λυκείου) 
 

 Γ ια  τα  ΕΠΑ.Λ.:  
 

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

        Η επιλογι ζωσ τριϊν (3) ΕΠΑ.Λ. 
 

 

 

 Κοινά  (Γ Ε.Λ.  –  ΕΠΑ.Λ): 
 

        Το ςχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ, κακϊσ και το ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ 
 

 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  ό τι : 
 

        Η Ηλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α 75). 
 

 Μετά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ ο ζτεροσ κθδεμόνασ πρζπει άμεςα να 
δθλϊ- ςει με κάκε πρόςφορο τρόπο (είτε με αποςτολι e-mail είτε με υπεφκυνθ 
διλωςθ του ν.1599/1986) ςτον/ςτθ Διευκυντι/ντρια των Γενικϊν Λυκείων ι 
Επαγγελματικϊν Λυκείων  ότι εγκρίνει το περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, όπωσ 
εκείνο  ζχει υποβλθκεί. 
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 Οι αιτοφντεσ/ςεσ, οι οποίοι/εσ κ α  δθλϊςουν Τάξθ/Τομζα/Ειδικότθτα ςτθν οποία δεν 
ζχουν δικαίωμα να εγγραφοφν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, δεν ζχουν τθ 
δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν τθ διαδικαςία υποβολισ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e- 
εγγραφζσ. 

 Για να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ ενόσ/μίασ μακθτι/τριασ και θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδι- 
καςίασ υποβολισ τθσ αίτθςισ του/τθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-εγγραφζσ, ο/θ αι- 
τϊν/οφςα κα πρζπει να γνωρίηει τον Αρικμό Μθτρϊου (Α.Μ.) του μακθτι/τριασ.   

 

        Η θμερομθνία γζννθςισ του/τθσ πρζπει να είναι ορκά καταχωριςμζνθ ςτο ΠΣ myschool. 
 

        Τα ςτοιχεία των μακθτϊν/τριϊν οι οποίοι/εσ φοίτθςαν πριν από το ςχολικό ζτοσ 2013 – 

2014, δεν περιλαμβάνονται ςτο ΠΣ myschool. Στθν περίπτωςθ αυτι, καλοφνται να καταχω- 
ρίςουν οι ίδιοι/εσ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

o Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ 
 

o Αποτζλεςμα φοίτθςθσ 
 

o Φφλο μακθτι/τριασ 
 

o Όνομα μακθτι/τριασ 
 

o Επϊνυμο μακθτι/τριασ 
 

o Όνομα πατζρα 
 

o Όνομα μθτζρασ 
 

o Διεφκυνςθ κατοικίασ μακθτι/τριασ 
 

 Οι μακθτζσ/τριεσ, που επικυμοφν να φοιτιςουν ςε ΓΕ.Λ., δεν δθλϊνουν 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/μιασ μόνο Διευκυντι/ντριασ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακορίηονται με απόφαςθ του/τθσ αρμόδιου/ασ 
Περιφερειακοφ/ισ Διευκυντι/ντριασ Εκπαίδευςθσ. 

 Οι κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτϊν/τριϊν και οι ενιλικοι/εσ μακθτζσ/τριεσ πρζπει να 
γνωρίηουν ότι θ κατανομι των μακθτϊν/τριϊν ςε ΕΠΑ.Λ. γίνεται με βάςθ τθ ςειρά προ- 
τίμθςθσ που δθλϊκθκε και κα γίνει ςε Τάξεισ, Τομείσ και Ειδικότθτεσ που πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ. 

 Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτισ/τρια ζχει υποβάλει Ηλεκτρονικι Αίτθςθ 
δθλϊνοντασ τθν πρόκεςι του/τθσ για μετεγγραφι ςε άλλθ ςχολικι μονάδα (ΓΕ.Λ. – 
ΕΠΑ.Λ.), κεωρείται ότι ζχει πραγματοποιιςει τθν ανανζωςθ εγγραφισ του/τθσ ςτθ 
ςχολικι μονάδα προζλευςθσ. 

 Μετά τθν οριςτικι κατανομι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. ι Π.ΕΠΑ.Λ., οι 
ενδιαφερόμενοι/εσ  ειςζρχονται  εκ  νζου  προκειμζνου  να  ενθμερωκοφν  μζςω  τθσ  
εφαρμογισ e-εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

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

και ςυγκεκριμζνα ςτο πεδίο «Οι αιτιςεισ μου» (κουμπί επάνω δεξιά). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξαιρετικά επείγουςα ανάγκθ να αντιμετωπιςτοφν οι άμεςοι 
κίνδυνοι από τθ διάδοςθ του νζου κορωνοϊοφ COVID-19 οφείλουν να αποςτείλουν Υ- 
πεφκυνθ       Διλωςθ              μζςω       τθσ       ιςτοςελίδασ       του       https://www.gov.gr 
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai- 
exousiodotese ) και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά  μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
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ςτθ ςχολικι μονάδα ι να παρουςιαςτοφν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ, για τθν οριςτικι εγ- 
γραφι ι μετεγγραφι τουσ, προςκομίηοντασ όςα δικαιολογθτικά απαιτοφνται κατά 
περίπτωςθ: 

 

α. Για τα ΓΕ.Λ. μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων 

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από τθν 6θ Ιουλίου 2021 ζωσ τθ 16θ Ιουλίου 2021 θλεκτρονικά ι κατά 
το ίδιο χρονικό διάςτθμα, με φυςικι παρουςία, κατά τισ θμζρεσ κερινισ εφθμερίασ 
των ςχολικϊν μονάδων. 

 

 

 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 
λει- τουργιςει, αναμζνει νεότερθ ενθμζρωςθ μζςω τθσ εφαρμογισ e-εγγραφζσ  μετά  

τθ  16θ   Ιουλίου 2021. Αν το τμιμα δεν εγκρικεί, οι μακθτζσ/τριεσ, που κατανεμικθκαν 
ςε αυτά, κα πρζπει να υποβάλουν νζα αίτθςθ εγγραφισ ςτθν επόμενθ φάςθ 
θλεκτρονικϊν  αιτιςεων ςτα υπάρχοντα/διαμορφωμζνα τμιματα, μζςω τθσ εφαρμογισ 
e-εγγραφζσ. 

 

 

 Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτζσ/τριεσ που υποβάλλουν αίτθςθ ςε τάξθ, τμιμα, ι 
ειδικότθτα είναι περιςςότεροι/εσ από τον αρικμό μακθτϊν/τριϊν που μπορεί να εξυπθρε- 
τιςει θ ςχολικι μονάδα, πραγματοποιείται δθμόςια κλιρωςθ ϊςτε να καλυφκεί ο προ- 
βλεπόμενοσ ανϊτατοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ανά τάξθ. Ειδικότερα, θ κλιρωςθ: 

o για τθν Αϋ τάξθ διεξάγεται μεταξφ όλων των μακθτϊν/τριϊν οι οποίοι/εσ ζχουν κα- 
τανεμθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα 

 

        Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ κατά τθν οποία μακθτισ/τρια  δεν  κατανεμικθκε  ςε   
κανζνα  ΕΠΑ . Λ.  , θ διαδικαςία κατανομισ του/τθσ κα γίνει από τθν οικεία Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία απευκφνεται ζωσ τθ 12θ Ιουλίου, όπου ο 
Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προτείνει τθν εγγραφι του/τθσ ςε υπάρχοντα 
τμιματα. 

 

 

 Οι μακθτζσ/τριεσ ι οι κθδεμόνεσ αυτϊν που ςυναντοφν δυςκολία ςτθ ςυμπλιρωςθ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ μποροφν να απευκφνονται ςτο help 
desk τθσ εφαρμογισ ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ που βρίςκονται ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ 
πλατφόρμασ e-εγγραφζσ (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ι με e-mail 
μζςω τθσ ςελίδασ «Επικοινωνία» τθσ πλατφόρμασ e-εγγραφζσ, εφόςον ςυνδεκοφν, επιλζ- 
γοντασ απαραίτθτα τφπο ςχολείου (ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑ.Λ. ι Π.ΕΠΑ.Λ.). Επίςθσ, μποροφν να απευ- 
κφνονται ςτθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα (Γυμνάςιο, ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) τθσ κατοικίασ τουσ 
τισ ϊρεσ λειτουργίασ  τθσ  εκτό σ  των  θμερϊ ν  και  ωρϊν  που  διενεργοφνται  οι  Πανε 
λλαδικζσ  Εξετάςεισ.  

 

 

 

 Τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνονται ςτθν εφαρμογι και είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρω- 
ςθ τθσ εγγραφισ ελζγχονται από τον/τθ Διευκυντι/ντρια του ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. ςτο 
οποίο κατανεμικθκαν οι μακθτζσ/τριεσ. Οι εν λόγω Διευκυντζσ/ντριεσ παρακαλοφνται να 
εποπτεφουν ςυνολικά τθ διαδικαςία των εγγραφϊν, κακϊσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα με τθν 
είςοδό τουσ ςτθν εφαρμογι να ελζγχουν τισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί 
και  να γνωρίηουν, κατά ςυνζπεια, ποιοι/εσ μακθτζσ/τριεσ δεν ζχουν υποβάλει θλεκτρονικι 
αίτθςθ. 
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 Οι αιτοφντεσ/ςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςισ τουσ ι 
δι- αγραφισ και υποβολισ νζασ όςο θ θλεκτρονικι πλατφόρμα e-εγγραφζσ δζχεται 
Ηλεκτρο- νικζσ Αιτιςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ όχι μετά τθν τοποκζτθςθ/κατανομι ςε 
ςχολικι μο- νάδα. Μετά τθν κατανομι, δυνατότθτα διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ 
υφίςταται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. μθ ζγκυρθ αίτθςθ, αλλαγι τομζα - 
ειδικότθτασ Ε- ΠΑΛ, μθ ζγκριςθ ολιγομελοφσ κ.λπ.) με Υπεφκυνθ Διλωςθ: α) για τα ΓΕΛ 
προσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του ΥΠΑΙ.Θ. (egelhelp@minedu.gov.gr) και β) για τα ΕΠΑ.Λ. 
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. Με 
τά   τθ  διαγραφι  τθ σ  Ηλεκτρ ο νικι σ  Αίτθ ςισ  του/τθσ, ο μακθτισ/τρια /κθδεμόνασ, 
πρζπει  να  υπο βάλει  ε κ  νζ ο υ  Ηλεκτρ ο νι κι  Αίτθ ςθ  ςτθν αμζςωσ επόμενθ περίοδο 
εγγραφϊν. (Περιςςότε- ρεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο Εγχειρίδιο Χριςθσ και ςτισ Συχνζσ 
Ερωτιςεισ). 

 

 

 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται   ότι για τισ κατ’ εξαίρεςθ και εκπρόκεςμεσ εγγραφζσ περιόδου 
 

Σεπτεμβρίου κα ακολουκιςει νζα εγκφκλιοσ. 
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