
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. Για τους/τις ανή-λικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα 

μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου 

αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην 

τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την 

ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.  

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες 

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/τη Διευθυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας 

προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραί-τητες ενέργειες, ώστε 

να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο 

«κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis. 

Στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών 

μονάδων μπορούν να κάνουν διορ-θώσεις (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) 

προκειμένου να υποβληθούν με επιτυχία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χωρίς να 

επηρεάζονται τα υπόλοιπα πεδία στο ΠΣ myschool. 

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-eggrafes, 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)  

 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).  

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/. 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 

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 πλατ-φόρμας 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 

 

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. Μετά την κατανομή δυνατότητα 

διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

(π.χ. μη έγκυρη αίτηση, αλλαγή τομέα - ειδικότητας ΕΠΑΛ, μη έγκριση 

ολιγομελούς κ.λπ.) με Υπεύθυνη Δήλωση: α) για τα ΓΕΛ προς την αρμόδια 

Διεύθυνση του ΥΠΑΙ.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 δια-γραφής. Με την παραπάνω ενεργοποίηση, ο/η 

μαθητής/-τρια/κηδεμόνας μπορεί να διαγρά-ψει 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).  

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

