
Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής στο Λύκειο 
μαθητών/τριων της Γ γυμνασίου», μαθητών/-τριών για το 
σχολικό έτος 2020–2021. 
 
Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ τάξη Δημόσιων 
Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.–ΕΠΑ.Λ.για το σχολικό έτος 2020–2021, 
υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-
eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

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

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται 
παρακάτω. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  
18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 
2020 και ώρα 23:59. 
 

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ:  
 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ.  
 
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση 
υποβάλλει ο κηδεμόνας του μαθητή που φοίτησε στη Γ’ Τάξη του 
Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019 –2020 και έχει 
καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο Πληροφοριακό σύστημα των 
σχολείων (ΠΣ) myschool.  
 

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes και καταχώρηση της 
ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής  

 
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι 
κωδικοί του (taxis-gsis-της εφορίας τους έχει ο λογιστής μας αν όχι 
εμείς) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας ή του κατά τον νόμο 
υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό 
Σύστημα myschool και που θέλει να υποβάλει την Ηλεκτρονική Αίτηση 
εγγραφής.  
 



Επισημαίνεται ότι,αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες δεν διαθέτουν 
κωδικούς taxis,οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα πριν τις 2/7 υποχρεωτικά. 
 
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα 
ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο taxis με λατινικούς 
χαρακτήρες,να ενημερώσουν τον Διευθυντή του Γυμνασίου 
προκειμένου τα στοιχεία του κηδεμόνα να είναι ορθά στο ΠΣ myschool 
ώστε να μπορεί να γίνει η εγγραφή.  
 
Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σχολείο στο 2810252418 ή να 
στείλετε mail στο 10gymira@sch.gr  για οποιοδήποτε πρόβλημα 
συναντήσετε. Θα χρειαστεί να τυπώσετε την ηλεκτρονική αίτηση. Την 
αίτηση μπορείτε να την καταργήσετε και να φτιάξετε νέα όσες φορές 
θέλετε μέχρι τις 2/7/2020. 
 
Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το τύπο του σχολείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ). 
Εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το 
όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από το 
σύστημα taxis. 
Τι χρειάζεται να ξέρω πριν ξεκινήσω την καταχώρηση της αίτησης 
του παιδιού μου: 

 Το e-mail μου 

 Το μητρώνυμο μου 

 Το σχολείο τελευταίας φοίτησης του παιδιού δηλαδή :10ο Γυμνάσιο 
Ηρακλείου) καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης δηλαδή: 2019-
2020 

 Τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται 
σε πρόσφατο έλεγχο προόδου). Αν δεν έχετε κάποιο έλεγχο 
τηλεφωνήστε ή στείλτε mail να σας δώσουμε τον Α.Μ του μαθητή. 

 Την ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας 

 Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση 

 Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου μου  
 

Για τα ΓΕ.Λ.: Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. Επιλέγετε την 
τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό 
έτος δηλαδή την Α’ λυκείου και την ξένη γλώσσα που θα 
παρακολουθήσει ο μαθητής/τρια.  
Για τα ΕΠΑ.Λ.: Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το 
επόμενο σχολικό έτος δηλαδή την Α’ λυκείου. Την επιλογή έως τριών (3) 

mailto:10gymira@sch.gr


ΕΠΑ.Λ. Προσοχή να τα βάλετε στην σειρά που θέλετε γιατί παίζει 
ρόλο στην τοποθέτηση του παιδιού. 
 
Σημειώνεται ότι: 

 Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση  πεύθυνης Δήλωσης του ν. 
1 99/19   (Α  75). 

 Οι αιτούντες/-σες, οι οποίοι/ες δηλώσουν Τάξη στην οποία δεν 
έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις,δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes και δεν 
εγγράφονται σε κανένα σχολείο. 

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

 Η κατανομή τους σε ΕΠΑ.Λ. θα γίνει με βάση τη σειρά 
προτίμησης που δηλώθηκε. 
 

Βήματα μετά την αίτηση 

 
 Μετά την οριστική κατανομή των μαθητών/τριών (που θα γίνει 

αυτόματα μετά τις 2/7/2020) σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ θα 
ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr για 
το σχολείο που τοποθετήθηκε ο μαθητής/τρια. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου 
κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν  πεύθυνη 
Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/ και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
σχολική μονάδα επιλογής τους ή να παρουσιαστούν, κατόπιν 
συνεννόησης,για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής 
ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά 
απαιτούνται κατά περίπτωση:  
α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων   
β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 6ηΙουλίου 2020 έως τη 10η Ιουλίου 
2020 ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία από την 6η Ιουλίου 
2020 έως τη 10ηΙουλίου 2020 κατά τις ημέρες θερινής 
εφημερίας των σχολικών μονάδων 

 Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές/-τριες που 
υποβάλλουν αίτηση σε τάξη είναι περισσότεροι/-ες από τον 
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αριθμό μαθητών/-τριών που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική 
μονάδα, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση ώστε να καλυφθεί ο 
προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών/-τριών ανά τάξη. 
Ειδικότερα, η κλήρωση: για την Α  τάξη διεξάγεται μεταξύ όλων των 
μαθητών/-τριών οι οποίοι/-ες έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα  

 Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/-τρια δεν 
κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία κατανομής του/της 
θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
στην οποία απευθύνεται έως τη 10ηΙουλίου,όπου ο Διευθυντής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε 
υπάρχοντα τμήματα.  

 Οι μαθητές/-τριες ή οι κηδεμόνες αυτών 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. 

 Οι αιτούντες/-σες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της 
Ηλεκτρονικής Αίτησής τους ή διαγραφής και υποβολής νέας όσο η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes δέχεται Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 
και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την τοποθέτηση/κατανομή σε 
σχολική μονάδα.  

 Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής ελέγχονται από 
τον/τη Διευθυντή/-ντρια του ΓΕ.Λ.–ΕΠΑ.Λ. στο οποίο 
κατανεμήθηκαν οι μαθητές/-τριες. 

 Μετά την κατανομή δυνατότητα διαγραφής της Ηλεκτρονικής 
Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. μη 
έγκυρη αίτηση) με  πεύθυνη Δήλωση: α) για τα ΓΕΛ προς την 
αρμόδια Διεύθυνση του  ΠΑΙ.Θ. (egelhelp@mineu.gov.gr) και β) 
για τα ΕΠΑ.Λ.προς τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου που έχει 
κατανεμηθεί προκειμένου να του/της ενεργοποιήσει τη δυνατότητα 
διαγραφής. Με την παραπάνω ενεργοποίηση, ο/η μαθητής/-τρια 
κηδεμόνας μπορεί να διαγράψει ο/η ίδιος/α την Ηλεκτρονική 
Αίτηση. Μετά τη διαγραφή της Ηλεκτρονικής Αίτησής του/της, ο 



μαθητής/-τρια /κηδεμόνας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου 
Ηλεκτρονική Αίτηση στην αμέσως επόμενη περίοδο εγγραφών. 
(Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης και 
στις Συχνές Ερωτήσεις). 


