
  

«Ηλεκτρονικι Αίτθςθ εγγραφισ, για τθ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, για το ςχολικό ζτοσ 2019 – 2020 

(Σφντομεσ οδθγίεσ) 

Οι μακθτζσ/-τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν, ςε Ημεριςια και Εςπερινά ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. 

για το ςχολικό ζτοσ 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονικι Αίτθςθ εγγραφισ, ανανζωςθσ 

εγγρα φισ ι μετεγγραφισ», μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:   

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, ςυμπλθρώνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, από τθν 

22θ Μαΐου και ώρα 10:00 ζωσ τθ 17θ Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Τθν Ηλεκτρονικι 

Αίτθςθ τθν υποβάλλει ο κθδεμόνασ που ζχει καταχωριςτεί ςτο ΠΣ myschool. 

Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι e-eggrafes   

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

του κθδεμόνα του/τθσ μακθτι/-τριασ που κζλει να υποβάλει Ηλεκτρονικι Αίτθςθ. 

 Εφιςτάται θ προςοχι, ςε περίπτωςθ γονζων/κθδεμόνων των οποίων τα ατομικά 

ςτοιχεία αναγράφονται ςτο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, να ενθμερώςουν 

τον/τθ Διευκυντι /-ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ προκειμζνου ο/θ τελευταίοσ/-α να 

προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ώςτε να ςυμφωνοφν τα ςτοιχεία του κθδεμόνα, 

που ζχουν καταχωριςκεί ςτοΠΣ myschool με αυτά που εμφανίηονται ςτο taxis. 

Κατά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ καταχωρίηονται απαραίτθτα τα παρακάτω 

ςτοιχεία:  

Το e-mail του κθδεμόνα ι του/τθσ ενιλικου/-θσ μακθτι/-τριασ  

Το μθτρώνυμο του κθδεμόνα ι του/τθσ ενιλικου/-θσ μακθτι/-τριασ  

Για τα ΓΕ.Λ.:  

 Επιλογι Ημεριςιου ι Εςπερινοφ ΓΕ.Λ.  

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

 Επιλογι ξζνθσ γλώςςασ (Α΄ Λυκείου)  

 Μακιματα επιλογισ ( Α΄ και Γ΄ Λυκείου)  

Για τα ΕΠΑ.Λ.:  

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

 Η επιλογι ζωσ τριών (3) ΕΠΑ.Λ.  

Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):  



 Το ςχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ κακώσ και το ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ  

 Ο Αρικμόσ Μθτρώου (Α.Μ.) μακθτι/-τριασ (ο οποίοσ αναγράφεται ςτον ζλεγχο 

προόδου, ςτο Ατομικό Δελτίο μακθτι)  

 Η θμερομθνία γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ  

 Από ποιον/-α καταχωρίηεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ  

 Ο αρικμόσ του κινθτοφ ι του ςτακεροφ τθλεφώνου του/τθσ  κθδεμόνα ι του/τθσ 

μακθτι/-τριασ   

Σθμειώνεται ότι:  

Η Ηλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ  ιλωςθσ του ν. 1 99 19   (Α   7 ). 

Για να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ ενόσ μακθτι τριασ και θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςισ του ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-eggrafes, ο θ αιτών -οφςα κα 

πρζπει να γνωρίηει τον Αρικμό Μθτρώου (Α.Μ.) του μακθτι -τριασ, και θ θμερομθνία 

γζννθςισ του τθσ να είναι ορκά καταχωριςμζνθ ςτο ΠΣ myschool. 

Οι μακθτζσ/-τριεσ, που επικυμοφν να φοιτιςουν ςε ΓΕ.Λ., δεν δθλώνουν ςχολείο 

προτίμθςθσ ςτθν εφαρμογι e-eggrafes, αλλά τοποκετοφνται ςφμφωνα με απόφαςθ 

του/τθσ Διευκυντι/-ντριασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ανάλογα με τθν περιοχι τθσ 

μόνιμθσ κατοικίασ τουσ. 

Μετά τθν οριςτικι κατανομι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο ΓΕ.Λ ι ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-εσ κα 

ενθμερωκοφν μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

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

και οφείλουν να παρουςιαςτοφν για τθν οριςτικι εγγραφι, ανανζωςθ εγγραφισ ι 

μετεγγραφι τουσ προςκομίηοντασ όςα δικαιολογθτικά απαιτοφνται κατά περίπτωςθ:  

α. Για τα ΓΕ.Λ. μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019).   

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από τθν 20θ ζωσ τθν 28θ Ιουνίου 2019 για τθν Α’ φάςθ θλεκτρονικών 

εγγραφών και από τθν 1θ ζωσ τθν 5θ Ιουλίου για τθν Β’ φάςθ θλεκτρονικών εγγραφών 

Μαΐου – Ιουνίου 2019. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!! 

Για τθν ζκδοςθ των απολυτθρίων Γυμναςίου είναι απαραίτθτο να 

προςκομίςετε 2 φωτογραφίεσ ταυτότθτασ ςτο ςχολείο μασ (1ο 

Γυμνάςιο Ιλίου)!!!! 


