
 

1ο Γυμνάςιο Καλαμαριάσ 

«Φροντιςτήριον Τραπεζούντοσ» 

Καλαμαριά  
 
 

Ενθμζρωςθ για τθν θλεκτρονικι αίτθςθ εγγραφισ μακθτϊν/-τριϊν  

ςε Δθμόςιο Γενικό Λφκειο και ΕΠΑ.Λ. για το ςχολικό ζτοσ 2020 – 2021 

 

Οι μακθτζσ/-τριεσ που επικυμοφν να εγγραφοφν ςε οποιαδιποτε τάξθ Δθμόςιων Ημερθ-

ςίων και Εςπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το ςχολικό ζτοσ 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονικι Αί-

τθςθ εγγραφισ», μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

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

ςυμπλθρώνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία από τθ 18θ Ιουνίου 2020 και ϊρα 09:00 ζωσ 

και τθ 2θ Ιουλίου 2020 και ϊρα 23:59.  

Για τα Γυμνάςια, Ηλεκτρονικι Αίτθςθ υποβάλλουν οι γονείσ/κθδεμόνεσ των ανιλικων μα-

κθτών/-τριών που φοίτθςαν ςτθ Γ’ Τάξθ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2019 – 2020. Τθν Ηλεκτρονι-

κι Αίτθςθ υποβάλλει ο κθδεμόνασ που ζχει καταχωριςτεί ωσ «πρϊτοσ κθδεμόνασ» ςτο ΠΣ 

myschool (σας ζχει σταλεί ενημζρωση μζσω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Για τθν είςοδο ςτθν ε-

φαρμογι e-eggrafes, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κθδεμόνα του/τθσ μακθτι/-

τριασ. 

Επιςθμαίνεται ότι, αν οι αιτοφντεσ/-ςεσ κθδεμόνεσ δεν διακζτουν κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis),                   

οφείλουν να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να τουσ αποκτιςουν                           

ζγκαιρα. 

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

αναγράφονται ςτο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, να ενθμερϊςουν τον Διευκυντι                   

τθσ ςχολικισ μονάδασ προκειμζνου ο τελευταίοσ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ϊςτε να 

ςυμφωνοφν τα ςτοιχεία του κθδεμόνα, που εμφανίηονται ςτο πεδίο «κθδεμόνασ e-eggrafes» του 

ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίηονται ςτο taxis. 

 

Οι αιτοφντεσ/-ςεσ κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν εφαρμογι e-eggrafes κα ζχουν τθ δυνατότθτα 

να ενθμερώνονται για τισ τάξεισ και τισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ των ΓΕ.Λ., τουσ τομείσ και τισ ει-

δικότθτεσ των ΕΠΑ.Λ., ςτισ οποίεσ δφνανται να εγγραφοφν. 

Κατά τθν υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ εμφανίηονται αυτόματα χωρίσ δυνατότθτα αλ-

λαγισ το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κθδεμόνα όπωσ αντλοφνται από τθ Γενικι 

Γραμματεία Πλθροφοριακών Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (GSIS), θ οποία παρζχει τθν υπθρε-

ςία ταυτοποίθςθσ των χρθςτών τθσ πλατφόρμασ e-eggrafes, ενώ καταχωρίηονται απαραίτθτα τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

 Το e-mail του κθδεμόνα,  

 Το μθτρώνυμο του κθδεμόνα 

 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) 

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


 

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 ςασ ζχει ςταλεί με θλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο, αναγράφεται επίςθσ ςτον ζλεγχο προόδου που λάβατε πρόςφατα) 

 Η θμερομθνία γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 Από ποιον/-α καταχωρίηεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ 

 Ο αρικμόσ του κινθτοφ τθλεφώνου του/τθσ κθδεμόνα 

 

 Η Ηλεκτρονικι Αίτθςθ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α   75). 

 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.  

 Οι κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτών/-τριών πρζπει να γνωρίηουν ότι θ κατανομι τουσ ςε 

ΕΠΑ.Λ. κα γίνει με βάςθ τθ ςειρά προτίμθςθσ που δθλώκθκε και κα γίνει ςε Τάξεισ, Τομείσ και 

Ειδικότθτεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ 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 λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξαιρετικά επείγουςα ανάγκθ να αντιμετωπιςτοφν οι άμεςοι κίν-

δυνοι από τθ διάδοςθ του νζου κορωνοϊοφ COVID-19 οφείλουν να αποςτείλουν Υπεφκυνθ Δι-

λωςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του https://www.gov.gr/ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ ςχολικι μονάδα ι να παρουςιαςτοφν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ, 

για τθν οριςτικι εγγραφι, ανανζωςθ εγγραφισ ι μετεγγραφι τουσ, προςκομίηοντασ όςα δικαι-

ολογθτικά απαιτοφνται κατά περίπτωςθ: 

α. Για τα ΓΕ.Λ. μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων 

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από τθν 6θ Ιουλίου 2020 ζωσ τθ 10θ Ιουλίου 2020 θλεκτρονικά και με φυ-

ςικι παρουςία από τθν 6θ Ιουλίου 2020 ζωσ τθ 10θ Ιουλίου 2020 κατά τισ θμζρεσ κερινισ  

 

Οι Διευκυντζσ/-ντριεσ των Γυμναςίων, Γενικών Λυκείων ι Επαγγελματικών Λυκείων διευ-

κολφνουν τουσ κθδεμόνεσ που δθλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τουσ τθν Ηλεκτρονικι Αί-

τθςθ διακζτοντασ ζναν/μία εκπαιδευτικό και ζναν Η/Υ ςτο ςχολείο τουσ για τθν καταχώριςθ των 

Ηλεκτρονικών Αιτιςεων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ των ενδιαφερόμενων με τθ ςχολικι μονάδα. Η 

ςφνδεςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τουσ κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis) του κθδε-

μόνα. 

 Επίςθσ οι κθδεμόνεσ μποροφν να απευκφνονται ςτο help desk τθσ εφαρμογισ ςτα τθλζφωνα 

επικοινωνίασ (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ι με e-mail μζςω τθσ ςελίδασ «Επικοινω-

νία» τθσ πλατφόρμασ e-εγγραφζσ, εφόςον ςυνδεκοφν, επιλζγοντασ απαραίτθτα τφπο ςχολείου 

(ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑ.Λ.).  

 

         Από τθ Διεφκυνςθ 

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

