
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. 

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, 

όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να 

μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -

ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» 

για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 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-se-skholeio/eggraphe-

ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio, 

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 

Είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές 
 

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣΔΔ 
(TaxisNet) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που επιθυμεί να υποβάλει 
Ηλεκτρονική Αίτηση. 

 

Υποβολή αίτησης 
 
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς 
δυνατότητα επεξεργασίας το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα, 

όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), 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 να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του/της στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει 
τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας. 

• Η ημερομηνία γέννησής του/της πρέπει να είναι ορθά καταχωρισμένη στο 

ΠΣ myschool. 
 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio


Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο 
προτίμησης στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με 
απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την 
περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους. 
Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες 
πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. γίνεται με 

βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και 
Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους. 

 

Αποτελέσματα κατανομής σε σχολικές μονάδες 

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). 
 


