
 

 Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής μαθητών/-τριών για 

το σχολικό έτος 2021 – 2022 

 

 Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ τάξη 

Δημόσιων Ημερησίων ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021 – 2022, 

υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή 

μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική 

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

 συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  

από τη 18η 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 καταχωριστεί ως «Κηδεμόνας e-

εγγραφές» (όπως έχει δηλωθεί στο σχολείο). 

 

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 επιθυμεί 

να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση.  

Στοιχεία που καταχωρούνται: 

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.:  

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

σχολικό έτος  

 Επιλογή ξένης γλώσσας  

 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  

Για τα ΕΠΑ.Λ.:  

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


 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.  

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

σχολικό έτος  

 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  

 

Οι μαθητές/-τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν 

σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή e-eggrafes, αλλά τοποθετούνται 

σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.  

 

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

δηλώθηκε. 

 

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 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-kai- exousiodotese ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, 

κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, προσκομίζοντας όσα 

δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:   

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων 

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

ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας 

των σχολικών μονάδων. 

  

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.).  

 

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται αδυναμία ολοκλήρωσης της 

Ηλεκτρονικής Αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχολείο και αφού 

προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση, θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε 

στην ολοκλήρωση και υποβολή της. 


