
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     Αριθ. Πρωτ.: Φ.1α/80206/Δ4/21-5-2019                                                                           
         
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής»,   

μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.  

(Υπάρχει πλήρης στην ιστοσελίδα του σχολείου ή της ΔΔΕ Αχαΐας ή του Υπουργείου). 

Γενικά:                                                                                                                                                                                                                   
Οι μαθητές/τριες που που φοιτούν στη Γ’ Τάξη των Γυμνασίων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 
2019 και  επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν στην Α΄ τάξη Δημόσιων Ημερησίων και 
Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020,   υποβάλλουν   «Ηλεκτρονική Αίτηση 
εγγραφής»  ( στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο 
κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool ) μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:           https://e-eggrafes.minedu.gov.gr               συμπληρώνοντας όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία,         από την 22η Μαΐου           έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.         
 
Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes: 
       Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του 
κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση.  
      Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/σες κηδεμόνες 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 Διευθυντή  του  
σχολείου  προκειμένου αυτός  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία 
του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis. 
 
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης,  η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 
1599/86,      καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω   στοιχεία: 
 
•    Το e-mail του κηδεμόνα μαθητή/τριας 
•    Το μητρώνυμο του κηδεμόνα μαθητή/τριας 
          Για τα ΓΕ.Λ.:  
•    Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.                                                                                                                                           
•    Η τάξη (Α) στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος                                                                  
•     Επιλογή ξένης γλώσσας                                                                                                                                                                
•    Μαθήματα επιλογής  

          Για τα ΕΠΑ.Λ.:  
•     Η τάξη (Α)  στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος                                                                 
•     Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.  

          Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):  
        •    Το σχολείο τελευταίας φοίτησης (11ο Γυμνάσιο)καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης (2018-19).                                                       

•     Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο 
Ατομικό   Δελτίο μαθητή)                                                                                                                                                                                   
•      Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας                                                                                                                   
•      Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση                                                                                                           
•      Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας   

 Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης 
στην εφαρμογή e-eggrafes, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.  

 Οι κηδεμόνες πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. θα γίνει με 
βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε 

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


 
     Οι κηδεμόνες που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην 
εφαρμογή e-eggrafes 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 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/τη Διευθυντή/ντρια του ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. στο οποίο 
κατανεμήθηκαν οι μαθητές/τριες.  
 
Στη δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 
2019 και ώρα 15:00 μπορούν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση: 
Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, οι οποίοι/ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων 
από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου: 
α) εάν δεν έχουν απορριφθεί, ισχύει η αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση που είχαν ενδεχομένως υποβάλει 
και ενημερώνονται για την τοποθέτησή τους μετά το πέρας της Β’ φάσης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων του 
Μαΐου – Ιουνίου, 
β) εάν έχουν απορριφθεί, υποβάλουν νέα Ηλεκτρονική Αίτηση, κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης 
εγγραφών 
 Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το ΓΕ.Λ. – 

ΕΠΑ.Λ. εγγραφής τους, θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των 
μαθημάτων και στα ΕΠΑ.Λ. κατά την ημέρα λειτουργίας τους, από την 1η έως την 5η Ιουλίου 2019. 

 
     Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.                                                                                  
οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr      και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ή 
μετεγγραφή τους προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση: 
α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019). 
β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 20η έως την 28η Ιουνίου 2019 για την Α’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών και 
από την 1η έως την 5η Ιουλίου για την Β’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών  Μαΐου – Ιουνίου 2019. 
 

     Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο αναλυτικά 
 

     Προσέξτε την καταληκτική ημερομηνία:   17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00 
 

 

                                                    

                                                                       Ο Διευθυντής 
 
                                                             Νικόλαος Ανδριανόπουλος 

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

