
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής 

ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021 – 2022.»  

 Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να 

μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. - 

Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, 

ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

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

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-

seskholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , 

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18 η Ιουνίου 2021 και ώρα 

10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων 

μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει  ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως 

«Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool. 

Είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές  

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του 

κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που επιθυμεί να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Κατά την 

υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το 

επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την 

υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται 

απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:   

 Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας 

  Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας 

 Για τα ΓΕ.Λ.:  Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. 

   Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος 

  Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου) 

  Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου) 

 Για τα ΕΠΑ.Λ.:  Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό 

έτος 

  Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

  Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. 

 Για τα Π.ΕΠΑ.Λ.:  Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό 

έτος 

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


  Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως πρώτη επιλογή. 

 Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ-Π.ΕΠΑ.Λ):  Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος 

τελευταίας φοίτησης 

  Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο  

προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)   

 Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας 

  Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση 

  Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας 

Σημειώνεται ότι:  Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 

1599/1986 (Α  ́75). 

Προσοχή!  

Για τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν 

λόγω σχολικές μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των 

ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μα-θητές/τριες, εφόσον είναι 

ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ 

Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020– 2021, δηλώνοντας εάν επιθυμούν 

να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να 

εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. 

  Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να 

δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών 

Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της 

ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.   

 Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., οι 

ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της 

εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr 
και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά). Λαμβάνοντας 

υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι 

από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-

kaiexousiodotese ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα 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 (Σεπτέμβριο)  

 β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 6 η Ιουλίου 2021 έως τη 16η Ιουλίου 2021 ηλεκτρονικά ή 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία, κατά τις ημέρες θερινής 

εφημερίας των σχολικών μονάδων.  Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια 

αιτήθηκε τμήμα ΕΠΑ.Λ. που δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. 

ολιγομελές) και το οποίο χρειάζεται έγκριση για να λειτουργήσει, αναμένει νεότερη 

ενημέρωση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές μετά τη 16η Ιουλίου 2021. Αν το 

τμήμα δεν εγκριθεί, οι μαθητές/τριες, που κατανεμήθηκαν σε αυτά, θα πρέπει να 

υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα 

υπάρχοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. 

 

 


