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Ειςαγωγι 

 
 Οι γονείσ-κθδεμόνεσ των ανιλικων μακθτϊν/-τριϊν ι οι ενιλικοι/-κεσ μακθτζσ/-τριεσ 

που επικυμοφν να εγγραφοφν, να ανανεώςουν τθν εγγραφι τουσ ι να μετεγγραφοφν ςε 

οποιαδιποτε τάξθ Ημεριςιων και Εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, 

υποβάλλουν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ για τα ΕΡΑ.Λ., μζςω τθσ εφαρμογισ e-

εγγραφζσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

 

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

ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, κατά τισ περιόδουσ που- βάςει του 

χρονοδιαγράμματοσ- είναι  ενεργοποιθμζνθ θ εφαρμογι.Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι e-

eggrafes, είναι απαραίτθτοι οι κωδικοί ΓΓΡΣ (taxis). 

 

 Στθν περίπτωςθ ανιλικων μακθτϊν/-τριϊν ι ενιλικων προςτατευόμενων 

μελϊν που δε διακζτουν κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis), χρθςιμοποιοφνται οι κωδικοί 

ΓΓΡΣ (taxis)του/τθσ  κθδεμόνα που ζχει καταχωριςτεί ςτο ΡΣ myschool τθσ 

ςχολικισ μονάδασ, ι του κατά τον νόμο υπευκφνου/-θσ αντίςτοιχα. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, απαιτείται αποδεικτικό ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ ςτο ςχολείο.6 προςωπικοί τουσ κωδικοί ΓΓΡΣ 

(taxis). Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι ενιλικοι/-εσ μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να ζχουν 

καταχωριςτεί ωσ κθδεμόνεσ ςτο ΡΣ myschool τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι αιτοφντεσ/-ςεσ κθδεμόνεσ ι ενιλικοι/-

εσ μακθτζσ/-τριεσ δε διακζτουν κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis), οφείλουν να προβοφν ςε 

όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, προκειμζνου να τουσ αποκτιςουν ζγκαιρα.  

 

 Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ ο/θ 

αιτοφμενοσ/-θ – χριςτθσ τθσ εφαρμογισ e-eggrafes κα πρζπει να ακολουκιςει τα βιματα 

που ακολουκοφν: 

  

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/
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Βιμα 1ο: Σφνδεςθ ςτθν Εφαρμογι 

 Ο/Η αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να επιςκεφκεί μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, tablet ι 

smartphone τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ. 

 

Εικόνα 1-Η αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ e-eggrafes 

 Σε αυτό το ςθμείο ο/θ αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να πατιςει το κουμπί «Είςοδοσ μζςω 

TaxisNet», ϊςτε να μεταφερκεί ςτο περιβάλλον τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (όπωσ φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα). Αφοφ 

πλθκτρολογιςει τουσ προςωπικοφσ του/τθσ  κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis) (Εικόνα 2) και πατιςει το 

κουμπί «Σφνδεςθ» καλείται να τςεκάρειτθν επιλογι κουμπί «Ζγκριςθ» (Εικόνα 3), ϊςτε μετά 

από τθν πιςτοποίθςι του από το ςφςτθμα να ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι e-eggrafes. 

 

Εικόνα 2-Ειςαγωγι κωδικϊν TaxisNet 
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Εικόνα 3–Ζγκριςθ από τθ μεριά του χριςτθ– αιτοφμενου/θσ 

 

Βιμα 2ο: Συμπλιρωςθ Στοιχείων Γονζα – Κθδεμόνα 

 Μετά τθν πιςτοποίθςι του/τθσ από το ςφςτθμα ο/θ αιτοφμενοσ/-θ καλείται να 

ςυμπλθρϊςει τα πεδία τθσ φόρμασ που εμφανίηεται (Εικόνα 4). Πςα πεδία ςυνοδεφονται 

από (*) είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκοφν ϊςτε ο χριςτθσ να ςυνεχίςει ςτο επόμενο 

βιμα.  

 

Εικόνα 4-Αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ e-eggrafes, μετά τθν εξουςιοδότθςθ του χριςτθ – αιτοφμενου 

ςτθν ΓΓΠ 

 Ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του. Το Πνομα, το Επϊνυμο και το 

Ρατρϊνυμο, Μθτρϊνυμο του χριςτθ είναι ςυμπλθρωμζνα. Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον 

αρικμό των παιδιϊντων οποίων είναι κθδεμόνασ και ζχουν δικαίωμα να εγγραφοφν ςε 



6 
 

ΕΡΑ.Λ. ι ΓΕ.Λ.. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ζνασ χριςτθσ ζχει δικαίωμα να ςυμπλθρϊςει από 

τον αρικμό 0 (το οποίο ςθμαίνει ότι κζλει να κάνει αίτθςθ μόνο για τον εαυτό του) ζωσ τον 

αρικμό 4,το οποίο ςθμαίνει ότι μπορεί να κάνει αίτθςθ για τον εαυτό του και για άλλουσ 4 

μακθτζσ/-τριεσ, που βρίςκονται ςτθν επιμζλειά του και ζχουν δικαίωμα να εγγραφοφν ςε 

ΕΡΑ.Λ. ι ΓΕ.Λ.. Ο αρικμόσ παιδιϊν που βρίςκονται ςτθν επιμζλειά του μπορεί να αλλάηει 

(από 0 ζωσ 4) κάκε φορά που κάνει ςφνδεςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-eggrafes. 

 Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ επικυμεί να εγγράψει πάνω από 4 μακθτζσ/-τριεσ: 

 γιατί ζχει περιςςότερα από 4 παιδιά ςτθν επιμζλειά του που ζχουν δικαίωμα 

να γραφοφν ςε ΕΡΑ.Λ. ι ΓΕ.Λ., 

 γιατί είναι υπεφκυνοσ/-θ ςε Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ι ςε Κζντρο 

Φιλοξενίασ Ρροςφφγωνκαι ζχει ςτθν επιμζλειά του παιδιά που φιλοξενοφνται ςτο 

Κζντρο και ζχουν δικαίωμα να γραφοφν ςε ΕΡΑ.Λ. ι ΓΕ.Λ., 

 γιατί είναι Διευκυντισ/-ντρια ςχολικισ μονάδασ και πρζπει να εγγράψει 

πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ που δεν ζχουν κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis), 

κα πρζπει να ςτείλει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

(email), τθν οποία κα βρει ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ ςτθν αριςτερι ςτιλθ ςτα 

«Χριςιμα Ζγγραφα». Μετά από αυτι τθ διαδικαςία, το Υ.ΡΑΙ.Θ. κα επεξεργαςτεί το αίτθμα 

και κα πιςτοποιιςει τον χριςτθ, ϊςτε να μπορζςει να προχωριςει ςτθν ολοκλιρωςθ των 

αιτιςεων που ηιτθςε. Ο χριςτθσ κα διαπιςτϊςει ότι ζλαβε τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ, 

βλζποντασ να ζχει τοποκετθκεί το √ ςτο ςτοιχείο ελζγχου «Ζχω εξουςιοδοτθκεί από το 

Υ.ΡΑΙ.Θ. για τθν υποβολι αιτιςεων υποψιφιων μακθτϊν που βρίςκονται ςε κζντρα 

κοινωνικισ πρόνοιασ ι κζντρα φιλοξενίασ προςφφγων» και ταυτόχρονα κα δει 

ςυμπλθρωμζνο το πεδίο «Αρικμόσ παιδιϊν που βρίςκονται ςτθν επιμζλειά μου και ζχουν 

δικαίωμα να εγγραφοφν ι/και να επανεγγραφοφν ςε ΕΠΑΛ ι ΓΕΛ.» με τον αρικμό που 

αιτικθκε. 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω κα πρζπει να πατιςει ςτο κουμπί «Συνζχεια». 
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Βιμα 3ο: Αποδοχι Πρων και Ρροχποκζςεων Συμμετοχισ 

 Στο επόμενο βιμα (Εικόνα 5) ο/θ αιτοφμενοσ/-θ ζχει τθ δυνατότθτα να ενθμερωκεί 

για το περιεχόμενο τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με τίτλο «Εγγραφζσ, μετεγγραφζσ, φοίτθςθ 

και κζματα οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» 

και γενικότερα για κζματα ςχετικά με τισ εγγραφζσ-μετεγγραφζσ και τθ φοίτθςθ ςτα ΕΡΑ.Λ. 

και ςτα ΓΕ.Λ.. 

 

Εικόνα 5- Νομοκεςία, χριςιμεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ Ηλεκτρονικζσ 

Αιτιςεισ Εγγραφισ 

 Σε κάκε περίπτωςθ ο/θ αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να γνωρίηει ότι θ Ηλεκτρονικι 

Αίτθςθ Εγγραφισ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν . 1599/1986 (Α ́ 75) και οφείλει τα 

ςτοιχεία που καταχωρίηει ςε αυτι να είναι αλθκι. 

 Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να βάλει √ ςτο αντίςτοιχο ςτοιχείο ελζγχου που βρίςκεται 

δίπλα ςτο «Συμφωνϊ με τα παραπάνω» και ζπειτα να πατιςει το κουμπί «Συνζχεια». Με τον 

τρόπο αυτό δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ των παραπάνω οδθγιϊν. Να ςθμειωκεί ότι 

υπάρχει θ δυνατότθτα διόρκωςθσ των ςτοιχείων του χριςτθ πατϊντασ το κουμπί , ϊςτε 

να μεταβεί ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα. 
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Βιμα 4ο: Επιλογι Τφπου Σχολείου 

 Σε αυτό το ςθμείο ο/θ αιτοφμενοσ/-θ επιλζγει τον τφπο ςχολείου που επικυμεί να 

φοιτιςει ο/θ μακθτισ/-τρια για τον/τθν οποίο/-α γίνεται θ αίτθςθ, κατά το ςχολικό ζτοσ 

2021-2022, επιλζγοντασ «Γενικό Λφκειο» (ΓΕ.Λ.) ι «Επαγγελματικό Λφκειο» (ΕΡΑ.Λ.) (Εικόνα 

6).  

 

 
 

Εικόνα 6-Επιλογι τφπου χολείου που επικυμεί να φοιτιςει ο/θ μακθτισ/-τρια για το ςχολικό ζτοσ 

2021-22 

 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι οδθγίεσ που κα πρζπει να ακολουκιςει ο/θ 

αιτοφμενοσ/-θ εάν επιλζξει «Επαγγελματικό Λφκειο».  
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Βιματα για τθν Υποβολι Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

για τα ΕΡΑ.Λ. 

Βιμα 5ο: Επιλογι Τάξθσ (αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

 Σε αυτό το βιμα (Εικόνα 7) ο/θ αιτοφμενοσ/-θ επιλζγει τθν τάξθ που πρόκειται να 

φοιτιςει ο/θ μακθτισ/-τρια ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22 

και ζπειτα επιλζγει «Συνζχεια». Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ του κουμπιοφ , 

ϊςτε να διορκϊςει λάκθ που ζκανε ςε προθγοφμενα βιματα. 

 

 

Εικόνα 7-Επιλογι τάξθσ ΕΠΑ.Λ. που επικυμεί να φοιτιςει ο/θ μακθτισ/-τρια για το ςχολικό ζτοσ 2021-

22 

Βιμα 6ο: Επιλογι Τομζα ι Ειδικότθτασ (αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

(Μόνο για τουσ μακθτζσ Β’ ι Γ’ τάξθσ αντίςτοιχα)  

 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ Α’ τάξθσ μποροφν να ςυνεχίςουν ςτο επόμενο βιμα (Βιμα 7ο). 

 

Αυτό το βιμα αφορά μόνομακθτζσ/-τριεσ που ςτο προθγοφμενο βιμα επζλεξαν Β’ ι  Γ’ τάξθ. 

Ο/Η αιτοφμενοσ/-θ καλείται να επιλζξει τον τομζα ι τθν ειδικότθτα που κζλει να 

παρακολουκιςει ο/θ μακθτισ/-τρια τθσ Β’ ι τθσ Γ’τάξθσ αντίςτοιχα. Ο/Η αιτοφμενοσ/-θ κα 

πρζπει να βλζπει ζνα περιβάλλον όμοιο με αυτό των Εικόνων 8 και 9, αναλόγωσ αν πρόκειται 

για μακθτι/-τρια τθσ Β’ ι τθσ Γ’ τάξθσ ΕΡΑ.Λ.. Αφοφ επιλζξει τομζα ι ειδικότθτα, μπορεί να 

πατιςει «Συνζχεια», ϊςτε να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα. Σε περίπτωςθ λάκουσ μπορεί 

να επιλζξει το κουμπί  ϊςτε να επιςτρζψει ςτο προθγοφμενο βιμα και να προβεί ςτισ 

απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 
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Εικόνα 8 - Επιλογι τομζα για τουσ μακθτζσ/-τριεσ που επζλεξαν τθν Βϋ Σάξθ ΕΠΑ.Λ. ι τομζα που 

ανικει θ ειδικότθτα για τουσ μακθτζσ/-τριεσ που επζλεξαν Γϋ  Σάξθ ΕΠΑ.Λ. 

 

 

 

 
Εικόνα 9 - Επιλογι ειδικότθτασ για τουσ μακθτζσ/-τριεσ που επζλεξαν Γϋ  Σάξθ ΕΠΑ.Λ. 
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Βιμα 7ο: Επιλογι Σχολείου (αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

 Σε αυτό το βιμα (Εικόνα 10) ο/θ αιτοφμενοσ/-θ καλείται να επιλζξει Ρεριφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να επιλζξει το ςχολείο ι τα ςχολεία που κζλει 

να φοιτιςει ο/θ μακθτισ/-τρια, κατά ςειρά προτίμθςθσ.  

Μετά τθν επιλογι μιασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ εμφανίηονται τα 

ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, ϊςτε να μπορζςει να επιλζξει αυτά που επικυμεί. Θα πρζπει 

να ςθμειωκεί ότι ο/θ αιτοφμενοσ/-θ ζχει δικαίωμα να κάνει ςτθν πρϊτθ βαςικι περίοδο 

εγγραφϊν από μια (1) ζωσ και τρεισ (3) επιλογζσ ςχολείων που μποροφν να ανικουν ςτθν 

ίδια ι ςε διαφορετικζσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ. Σε ενδεχόμενεσ μετζπειτα 

περιόδουσ αιτιςεων, υπάρχει δικαίωμα για μία μόνο επιλογι ςχολικισ μονάδασ. 

Επίςθσ, για τουσ/τισ  μακθτζσ/-τριεσ τθσ Β’ και  Γ’ ΕΡΑ.Λ. ςε αυτό το βιμα 

εμφανίηονται μόνοτα ςχολεία ςτα οποία λειτουργεί ο Τομζασ ι θ Ειδικότθτα που 

επιλζχκθκαν ςτο προθγοφμενο βιμα. Μετά τθν επιλογι των ςχολείων ο χριςτθσ μπορεί να 

επιλζξει «Συνζχεια», ϊςτε να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα ι να επιλζξει  για να πάει 

ςτο προθγοφμενο βιμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10- Επιλογι ςχολείων προτίμθςθσ 
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Βιμα 8ο: Σειρά Ρροτίμθςθσ(αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

 Στο ςθμείο αυτό (Εικόνα 11) ςτον/ςτθν αιτοφμενο/-θ προβάλλεται θ ςειρά 

προτίμθςθσ των ςχολείων που επζλεξε, ενϊ ζχει τθ δυνατότθτα αλλαγισ αυτισ τθσ ςειράσ 

επιλζγοντασ το κουμπί  που βρίςκεται δίπλα ςτο όνομα του ςχολείου. Μετά τθ 

διαμόρφωςθ τθσ ςειράσ προτίμθςθσ των ςχολείων, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει 

«Συνζχεια», ϊςτε να μεταβεί ςτο επόμενο βιμα, ι το κουμπί  για να πάει ςτο 

προθγοφμενο. 

 

 
Εικόνα 11- Επεξεργαςία τθσ ςειράσ προτίμθςθσ ωσ προσ τα ΕΠΑ.Λ. επιλογισ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ρροςοχι: 

Εάν μζςα ςτισ επιλογζσ του αιτοφντοσ περιλαμβάνεται και  προτίμθςθ για Εςπερινό ΕΡΑΛ 

καλείται να διαβάςει και να αποδεχτεί τισ προχποκζςεισ εγγραφισ ςε Εςπερινό ΕΡΑΛ, όπωσ 

αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, τςεκάροντασ το πεδίο με το κόκκινο 

πλαίςιο ςτθν πιο πάνω εικόνα (εικόνα 11). 
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Ραρατθριςεισ:  

Α. Πταν ο χριςτθσ ζχει τθν ευχζρεια να επιλζξει άνω του ενόσ, δίνεται πάντα θ δυνατότθτα 

μζςω του κουμπιοφ  να τοποκετιςει τισ επιλογζσ του κατά ςειρά προτίμθςθσ. 

Β. Οι επιλογζσ του χριςτθ αποτυπϊνονται κακόλθ τθν πορεία τθσ αίτθςθσ ςτθν αριςτερι 

ςτιλθ (μπλε πλαίςιο), προκειμζνου να ζχει εικόνα τθσ αίτθςισ του.  

Γ. Με το κουμπί μπορεί να επιςτρζφει ςε προθγοφμενα βιματα και αν επικυμεί να 

τα τροποποιιςει. 

Δ. Με το κουμπί  μπορεί να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα. 
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Βιμα 9ο: Συμπλιρωςθ Στοιχείων Μακθτι(αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

 Σε αυτό το βιμα ο/θ αιτοφμενοσ/-θ καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του/τθσ 

μακθτι/-τριασ, για τον/τθν οποίο/-α ζγιναν οι επιλογζσ ςτα προθγοφμενα βιματα. Η οκόνθ 

που εμφανίηεται είναι θ παρακάτω (Εικόνα 12): 

 

 
Εικόνα 12- υμπλιρωςθ ςτοιχείων του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

 

Στοιχεία αιτοφμενου 

Σε αυτό το ςθμείο (Εικόνα 12α) προβάλλονται τα ςτοιχεία του/τθσ αιτοφμενου/-θσ (μακθτι, 

κθδεμόνα ι εξουςιοδοτθμζνου Διευκυντι), όπωσ αυτά ςυμπλθρϊκθκαν ςτο 2ο Βιμα. 
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Εικόνα 12α-Σα ςτοιχεία του αιτοφμενου, όπωσ αυτά προβάλλονται κατά τθ ςυμπλιρωςθ των 

προςωπικϊν ςτοιχείων του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Στοιχεία φοίτθςθσ μακθτι 

Στθ ςυνζχεια ο/θ αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα Στοιχεία Φοίτθςθσ μακθτι 

(Εικόνα 13), επιλζγοντασ το Σχολικό ζτοσ τελευταίασφοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ και το 

Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ. 

 
Εικόνα 13- υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ρερίπτωςθ 1θ 

 Αν ο/θ μακθτισ/-τρια φοιτά κατά το ςχολικό ζτοσ2021-2022, ςυμπλθρϊνετε μόνο το 

«Σχολικό ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ» και το «Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ», (Εικόνα 13α). 

 

 
 

Εικόνα 13α - υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ρερίπτωςθ 2θ 

 Εάν ο/θ μακθτισ/-τρια φοιτοφςε ςε ςχολείο μεταξφ των ςχολικϊν ετϊν από το 2013-

2014 ζωσ και το 2020-2021, ςυμπλθρϊνετε το «Σχολικό ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ», το 

«Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ» κακϊσ και το «Αποτζλεςμα φοίτθςθσ» (επαρκισ ι 

ανεπαρκισ φοίτθςθ), (Εικόνα 13β). 

 



16 
 

 
Εικόνα 13β- υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ρερίπτωςθ 3θ 

 Εάν ο/θ μακθτισ/-τρια φοιτοφςε ςε ςχολείο πριν από το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 

ςυμπλθρϊνετε το «Σχολικό ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ», το «Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ», 

τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» κακϊσ και το «Αποτζλεςμα φοίτθςθσ» (επαρκισ ι 

ανεπαρκισ φοίτθςθ), (Εικόνα 13γ). 

 

 
Εικόνα 13γ -  υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ρερίπτωςθ 4θ 

Αν το «Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ» του μακθτι εμπίπτει  ςε κάποια από τισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ, κα πρζπει να αναηθτθκεί και να ςυμπλθρωκεί από τισ επιλογζσ το αντίςτοιχο 

λεκτικό: 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ που προζρχονται από ελλθνικάςχολεία του εξωτερικοφ επιλζγουν: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ(Εικόνα 13δ). 
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Εικόνα 13δ -  υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ακολοφκωσ ςυμπλθρϊνουν τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» και το «Αποτζλεςμα φοίτθςθσ». 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ που προζρχονται από ξζναςχολεία του εξωτερικοφ επιλζγουν: ΞΕΝΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ(Εικόνα 13ε). 

 
Εικόνα 13ε -  υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ακολοφκωσ  ςυμπλθρϊνουν τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» και το «Αποτζλεςμα φοίτθςθσ», 

ενϊ αν ζχει γίνει θ αντιςτοιχία τθσ τάξθσ από τθν Δ/νςθ Δ/κμιασΕκπ/ςθσ κα πρζπει να 

τςεκαριςτεί το πεδίο που βρίςκεται ςτο κόκκινο πλαίςιο πιο πάνω (Εικόνα 13ςτ). 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ που προζρχονται από ςχολείο δεφτερθσ ευκαιρίασ επιλζγουν : ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΕΥΤΕΗΣ ΕΥΚΑΙΙΑΣ 

 
Εικόνα 13ςτ -  υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 
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Ακολοφκωσ ςυμπλθρϊνουν τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» και το «Αποτζλεςμα 

φοίτθςθσ». 

 Οι πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ μακθτζσ/-τριεσ που πρόκειται να φοιτιςουν για πρϊτθ 

φορά ςε Ελλθνικό Σχολείο επιλζγουν:ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ή 

ΡΟΛΙΤΕΣ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝ(Εικόνα 13η). 

 

 
Εικόνα 13η -  υμπλιρωςθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ 

 

Ακολοφκωσ ςυμπλθρϊνουν τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ». 

Σθμείωςθ: ςε περίπτωςθ που θ αίτθςθ γίνεται από εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι 

ςχολικισ μονάδασ και θ τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ δεν είναι διακζςιμθ, υπάρχει θ 

δυνατότθτα επιλογισ ςτο πεδίο «Σάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» τθσ τιμισ «Άγνωςτα 

ςτοιχεία φοίτθςθσ».  Ραρομοίωσ, ςε περίπτωςθ που το ςχολικό ζτοσ τελευταίασ 

φοίτθςθσ δεν είναι γνωςτό, υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ ςτο πεδίο «χολικό ζτοσ 

τελευταίασ φοίτθςθσ» τθσ τιμισ «Άγνωςτο».  

 

 Μακθτζσ/τριεσ που προζρχονται από Σχολεία Επαγγελματικισ-Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ 

παλαιοφ τφπου (Κ.Σ.., Κ.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Λ., Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.. κ.λπ.) ςτο πεδίο 

«Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ» κα πρζπει να επιλζξουν τθν επιλογι: «Παλαιοφ Σφπου 

Καταργθμζνα χολεία Επαγγελματικισ - Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Σ.., Κ.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Λ., 

Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ., ΕΠΑ..  και ιςότιμα με αυτά)». 

Ακολοφκωσ ςυμπλθρϊνουν τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» και το «Αποτζλεςμα 

φοίτθςθσ». 

 

Ρροςοχι: Για τθ ςυμπλιρωςθ του πεδίου «Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ» ο/θ αιτοφμενοσ/-θ 

αρκεί να ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 5 χαρακτιρεσ από τθν ονομαςία του Σχολείου που 

φοίτθςε τελευταία φορά ο/θ μακθτισ/-τρια και θ εφαρμογι κα του εμφανίςει ζνα μενοφ με 

επιλογζσ που ταιριάηουν με τα ςτοιχεία που πλθκτρολόγθςε, ϊςτε να επιλζξει το ςωςτό. 

 

 Στο παράδειγμα τθσ Εικόνασ 14, ο/θ αιτοφμενοσ/-θ πλθκτρολόγθςε «ΠΑΣΡΑ ΕΠΑΛ» 

με αποτζλεςμα θ εφαρμογι να του εμφανίςει μια λίςτα με τα Σχολεία που περιζχουν τισ 

παραπάνω λζξεισ, ϊςτε να επιλζξει από αυτι το Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ. 
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Ρροςωπικά ςτοιχεία του μακθτι 

Στθ ςυνζχεια ο/θ αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα Ρροςωπικά ςτοιχεία 

του μακθτι. Υπάρχουν δφο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ μακθτϊν/-τριων, ανάλογα με το 

“Σχολικό Ζτοσ Τελευταίασ Φοίτθςθσ” τουσ. 

 

Ρερίπτωςθ Α’ 

Στθν περίπτωςθ που για το “Σχολικό Ζτοσ Τελευταίασ Φοίτθςθσ” του/τθσ μακθτι/-

τριασ ζχει επιλεγεί ζνα ςχολικό ζτοσ από το 2013-14 και μετά, ο/θ αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει 

να ειςάγει μόνο τον “Αρικμό Μθτρϊου Μακθτι” και τθν “Ημερομθνία Γζννθςθσ 

Μακθτι”(Εικόνα 15), κακϊσ τα ςτοιχεία του μακθτι υπάρχουν καταχωριςμζνα ςτο ΡΣ 

myschool και απλά κα πρζπει να ταυτοποιθκοφν μζςω αυτϊν των δφο πεδίων. 

 

 

 
Εικόνα 15 - Προςωπικά ςτοιχεία μακθτι/-τριασ ο/θ οποίοσ/-α φοίτθςε για τελευταία φορά ςε κάποιο 

ςχολείο τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το ςχολικόσ ζτοσ 2013-14 και μετά) 

  

Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θμερομθνίασ γζννθςθσ του μακθτι ο αιτοφμενοσ δεν τθν 

πλθκτρολογεί, αλλά επιλζγοντασ το εικονίδιο  εμφανίηεται ζνα θμερολόγιο (Εικόνα 16) 

από το οποίο πρζπει να τθν επιλζξει. Για τθν αλλαγι του ζτουσ ι του μινα επιλζγει τα βζλθ 

και ζπειτα επιλζγει τον αρικμό  τθσ θμζρασ γζννθςθσ. 

Εικόνα 14 - Παράδειγμα ςυμπλιρωςθσ του «χολείου τελευταίασ φοίτθςθσ» 
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Εικόνα 16 - Επιλογι θμερομθνίασ γζννθςθσ μακθτι/-τριασ 

 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων, ο χριςτθσ πρζπει να πατιςει το κουμπί 

“Ταυτοποίθςθ Μακθτι”, ώςτε να γίνει ο ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ του μακθτι/τριασ. Εάν θ 

ταυτοποίθςθ είναι επιτυχισ, τότε τα Ρροςωπικά Στοιχεία Μακθτι ενθμερώνονται 

αυτόματα μζςω των ςτοιχείων που είναι καταχωριςμζνα ςτο ΡΣ Myschool και ο χριςτθσ 

μπορεί να ςυνεχίςει ςτο πεδίο Στοιχεία Επικοινωνίασ (βλ. επόμενεσ ςελίδεσ). 

 

Σε περίπτωςθ ανεπιτυχοφσ ταυτοποίθςθσ, ο χριςτθσ ενθμερϊνεται από το ςφςτθμα 

με ανάλογο μινυμα (Εικόνα 17 ι Εικόνα 18). Υπάρχουν δυο περιπτϊςεισ ανεπιτυχοφσ 

ταυτοποίθςθσ: 

 

Ρερίπτωςθ 1θ – ΑποτυχίαΤαυτοποίθςθσ Κθδεμόνα  

 Αυτι θ περίπτωςθ ςφάλματοσ παρουςιάηεται όταν το ονοματεπώνυμο του χριςτθ 

που ςυνδζκθκε ςτθν εφαρμογι e-eggrafesμε τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ ΓΓΡΣ 

(taxis)και το οποίο αντιςτοιχεί ςτα ςτοιχεία που είναι καταχωριςμζνα ςτθν Εικόνα 4, δεν 

ταιριάηει με τα ςτοιχεία του κθδεμόνα που είναι καταχωριςμζνα ςτο ΡΣ myschool του 

ςχολείου τελευταίασ φοίτθςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο χριςτθσ ενθμερϊνεται από το 

ςφςτθμα με το μινυμα τθσ Εικόνασ 17. Ο χριςτθσ κα πρζπει να επικοινωνιςει με το ςχολείο 

τελευταίασ φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ για να διαπιςτϊςει ποιοσ είναι δθλωμζνοσ/-θ 

ωσ κθδεμόνασ ςτο ΡΣ myschool. Για να μπορζςει ο χριςτθσ να προχωριςει ςτα επόμενα 

βιματα, ϊςτε να ολοκλθρϊςει τθν αίτθςθ, κα πρζπει το ονοματεπϊνυμο του κθδεμόνα ςτο 

ΡΣ myschoolκαι το ονοματεπϊνυμο του χριςτθ, όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν Εικόνα 4, να 

ταυτίηονται απόλυτα.  

 

 
Εικόνα 17- Μινυμα αποτυχίασταυτοποίθςθσ μακθτι/-τριασ λόγω προβλιματοσ ςτα ςτοιχεία του 

κθδεμόνα 
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Ραράδειγμα  

 Ο πατζρασ ενόσ μακθτι ςυνδζεται ςτθν εφαρμογι, με τουσ προςωπικοφσ του 

κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis), για να υποβάλει αίτθςθ εγγραφισ για τον γιο του και εμφανίηεται το 

μινυμα τθσ Εικόνασ 17. Μετά από επικοινωνία με το ςχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ του γιου 

του ενθμερϊνεται ότι ςτο ΡΣ myschool του ςχολείου, καταχωριςμζνθ ωσ κθδεμόνασ είναι θ 

μθτζρα του μακθτι. 

 

Ρικανζσ Λφςεισ 

Οι πικανζσ λφςεισ του παραπάνω παραδείγματοσ είναι δφο: 

 1θ Λφςθ: Εφόςον είναι δθλωμζνθ θ μθτζρα ωσ κθδεμόνασ ςτο ΡΣ myschool ςε ό,τι 

αφορά ςτθν εφαρμογι e-eggrafes, κα πρζπει να ςυνδεκεί θ ίδια με τουσ 

προςωπικοφσ τθσ κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis), για να ολοκλθρϊςει τθν θλεκτρονικι αίτθςθ 

τθσ εγγραφισ για τον μακθτι. 

 2θ Λφςθ:Θα πρζπει να γίνει αίτθμα αλλαγισ του κθδεμόναe-eggrafes προσ το ςχολείο 

τελευταίασ φοίτθςθσ, ϊςτε αυτό να καταχωρίςει τον πατζρα του μακθτι ωσ 

κθδεμόνα, αντί τθσ μθτζρασ. Στθ ςυνζχεια ο πατζρασ του μακθτι κα μπορζςει να 

ςυνεχίςει και να ολοκλθρϊςει τθν αίτθςθ. 

 

Ρερίπτωςθ 2θ – Ανεπιτυχισ ταυτοποίθςθ λόγω λάκουσ ςτοιχείων ςτον Αρικμό Μθτρώου, 

Σχολείου τελευταίασ φοίτθςθσ, Ημερομθνία Γζννθςθσ. 

 Αυτι θ περίπτωςθ ςφάλματοσ παρουςιάηεται όταν τουλάχιςτον ζνα από τα πεδία 

που ςυμπλθρϊκθκαν και αφοροφν ςτον Αρικμό Μθτρϊου, το Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ, 

τθνΗμερομθνία Γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ είναι λάκοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το 

ςφςτθμα ενθμερϊνει τον χριςτθ με το μινυμα τθσ Εικόνασ 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα18 - Μινυμα αποτυχίασ ταυτοποίθςθσ μακθτι/-τριασ λόγω προβλιματοσ ςε ζνα ι 

περιςςότερα από τα ςτοιχεία, Αρικμόσ Μθτρϊου, χολείο τελευταίασ φοίτθςθσ, Ημερομθνία 

Γζννθςθσ 

 

Το λάκοσ μπορεί να οφείλεται : 

 Σε λάκοσ πλθκτρολόγθςθ των ςτοιχείων από τον χριςτθ, οπότε κα πρζπει να ελζγξει 

με προςοχι και να διορκϊςει τα ςτοιχεία που πλθκτρολόγθςε λανκαςμζνα ςτα 

παραπάνω πεδία. 
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 Σε λάκοσ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςτο ΡΣ myschool τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

τελευταίασ φοίτθςθσ, οπότε ο χριςτθσ κα πρζπει να ζρκει ςε επικοινωνία με τθ 

ςχολικι μονάδα, ϊςτε να διορκϊςει τισ λανκαςμζνεσ καταχωρίςεισ.  

 

Ρερίπτωςθ Β΄ 

 Στθν περίπτωςθ πουγια το “Σχολικό Ζτοσ Τελευταίασ Φοίτθςθσ” του/τθσ μακθτι/-

τριασ ζχει επιλεγεί ζνα ςχολικό ζτοσ πριν το 2013-14, ο/θ αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία του/τθσ μακθτι/-τριασ, (Φφλο, Πνομα, Επϊνυμο, Πνομα 

Ρατζρα, Πνομα Μθτζρασ, Ημερομθνία Γζννθςθσ), όπωσ αυτά φαίνονται ςτθν Εικόνα 19, 

κακϊσ ο/θ μακθτισ/-τρια δεν είναι καταχωριςμζνοσ/-θ ςτο ΡΣ myschool και δεν μπορεί να 

ταυτοποιθκεί μζςω αυτοφ. 

 

Ρροςοχι:  

Ο/Η αιτοφμενοσ/-θ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία ακριβϊσ όπωσ εμφανίηονται  

ςτον τελευταίο τίτλο κτιςθσ απολυτθρίου/πτυχίου του/τθσ μακθτι/-τριασ. 

 Η ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων κα πρζπει να γίνει με κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ. 

 Πλα τα πεδία που ςυνοδεφονται από (*) είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκοφν.  

 Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθν αίτθςθ μπορεί να ελεγχκεί 

με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

 
Εικόνα 19 - Προςωπικά ςτοιχεία μακθτι/-τριασ ο/θ οποίοσ/-α φοίτθςε για τελευταία φορά ςε κάποιο 

ςχολείο πριν το ςχολικόσ ζτοσ 2013-14 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

 Τελειϊνοντασ με τα Στοιχεία μακθτι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα «Στοιχεία 

Επικοινωνίασ». 
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Ρερίπτωςθ 1θ 

 Σε περίπτωςθ που ο/θ αιτοφμενοσ/-θκάνει αίτθςθ για μακθτι/-τρια με «Σχολικό Ζτοσ 

Τελευταίασ Φοίτθςθσ» ζνα ςχολικό ζτοσ από το 2013-14 μζχρι και ςιμερα, κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊςει ςτα Στοιχεία Επικοινωνίασ του (Εικόνα 20): 

 από ποιόν γίνεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ, ζχοντασ τρεισ επιλογζσ: 

 Γονζα/Κθδεμόνα – Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ αφορά κάποιο προςτατευόμενο 

μζλοσ  

 Μακθτι – Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ εγγραφισ αφορά τον ίδιο το χριςτθ. 

 Εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι Σχολικισ Μονάδασ – Σε περίπτωςθ που αίτθςθ 

εγγραφισ γίνεται από Διευκυντι/-ρια Σχολείου και αφορά μακθτζσ που δεν 

μποροφν να ζχουν κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis) π.χ. πρόςφυγεσ ι από ςυντονιςτζσ 

κζντρων κοινωνικισ πρόνοιασ ι κζντρων φιλοξενίασ προςφφγων. 

 τον αρικμό του κινθτοφ τθλεφϊνου επικοινωνίασ. 

 το e-mail επικοινωνίασ, ςε περίπτωςθ που αυτό ηθτείται. 

 

 
Εικόνα 20- υμπλιρωςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ αιτοφμενου/-θσ 

Ρερίπτωςθ 2θ 

 Σε περίπτωςθ που ο/θ αιτοφμενοσ/-θ, κάνει αίτθςθ για μακθτι/-τρια με «Σχολικό 

Ζτοσ Τελευταίασ Φοίτθςθσ» ζνα ςχολικό ζτοσ πριν το 2013-14, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει 

ςτα Στοιχεία Επικοινωνίασ του (Εικόνα 20α), τθ Διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι, από ποιόν 

γίνεται θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ (ζχοντασ τρεισ επιλογζσ: «Γονζα/Κθδεμόνα», 

«Μακθτι», «Εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι Σχολικισ Μονάδασ»), το κινθτό τθλζφωνο 

επικοινωνίασκαι το e-mail επικοινωνίασ. 

 

 
Εικόνα 20α -υμπλιρωςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ αιτοφμενου 
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Και ςτισ δυο προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ, εφόςον επιλεγεί ότι θ διλωςθ 

προτίμθςθσ γίνεται από Εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι Σχολικισ Μονάδασ και θ αίτθςθ αφορά 

πρόςφυγα,κα πρζπει να τςεκαριςτεί το πεδίο που βρίςκεται ςε κόκκινο πλαίςιο, όπωσ 

φαίνεται πιο κάτω (Εικόνα 20β). 

 
 

Εικόνα 20β –Ζλεγχοσ από Εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι αν θ αίτθςθ αφορά πρόςφυγα 

 

Κατόπιν μπορεί να επιλζξει για να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα . 
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Βιμα 10ο: Ρροεπιςκόπθςθ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ – 

Υποβολι(αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

 Σε αυτό το βιμα εμφανίηεται θ προεπιςκόπθςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

του/τθσ αιτοφμενου/-θσ, βάςει των επιλογϊν ςτα προθγοφμενα βιματα. Ππωσ φαίνεται και 

ςτθν Εικόνα 21, ςτθν αριςτερι ςτιλθ εμφανίηονται οι επιλογζσ που ζκανε ο χριςτθσ (Οι 

επιλογζσ μου), όπωσ ο Τφποσ Σχολείου, θ Τάξθ φοίτθςθσ ςτο νζο ςχολικό ζτοσ, θ ςειρά 

προτίμθςθσ των ςχολείων που επικυμεί να φοιτιςει κλπ. 

Στο κεντρικό μζροσ τθσ ςελίδασ εμφανίηονται τα ςτοιχεία του/τθσ αιτοφμενου/-θσ και 

του/τθσ μακθτι/-τριασ, όπωσ αυτά ςυμπλθρϊκθκαν ςτο προθγοφμενο βιμα. Ο Αρικμόσ 

Μθτρϊου Μακθτι/-τριασ εμφανίηεται μόνο εφόςον ηθτικθκε ςτο προθγοφμενο βιμα. 

 

Εικόνα 21- Προεπιςκόπθςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ του/τθσ μακθτι/-τριασ 
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Ειδικότερα για τουσ μακθτζσ/τριεσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτον ν.4610/2019 κα 

εμφανιςτεί μια επιπλζον επιλογι, ακριβϊσ κάτω από τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ, ςτθν 

οποία κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν ότι ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ ςτθν Ειδικι 

Εξεταςτικι και να πλθκτρολογιςουν τον Αρικμό Ρρωτοκόλλου τθσ Βεβαίωςθσ Επιτυχίασ τουσ 

(Εικόνα 21α). 

 

Εικόνα 21α-  Επιβεβαίωςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των εξετάςεων ςτθν Ειδικι Εξεταςτικι του 

ν.4610/2019 και ςυμπλιρωςθ του Αρ. Πρωτ. τθσ Βεβαίωςθσ Επιτυχίασ 

 

Σε περίπτωςθ που ο/θ χριςτθσ είτε δεν επιβεβαιϊςει ότι ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τθσ 

εξετάςεισ τθσ Ειδικισ Εξεταςτικισ είτε ςτο πεδίο του  Αρ. Ρρωτ. τθσ Βεβαίωςθσ Επιτυχίασ 

πλθκτρολογιςει κενοφσ χαρακτιρεσ ι μθ ζγκυρουσ χαρακτιρεσ (επιτρζπονται μόνο αρικμοί, 

γράμματα και τα ςφμβολα -,/), τότε ενθμερϊνεται με το μινυμα τθσ Εικόνασ 21β.  

 

 

Εικόνα 21β -Μινυμα ςχετικά με τθν αποτυχία υποβολισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ λόγω μθ 

ορκισ ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων τθσ Ειδικισ Εξεταςτικισ του ν.4610/2019 

 

Επιπρόςκετα, ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ  ο αιτοφμενοσ καλείται να διαβάςει και να 

αποδεχκεί τουσ όρουσ τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Εγγραφισ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν 

παράγραφο Ε του άρκρου 9 περί Δικαιολογθτικϊν Εγγραφισ τθσ με αρίκμ. 79942/ΓΔ4/21-05-

2019 (Βϋ 2005) Υ.Α., όπωσ τροποποιικθκε με τθν με αρικμ.7311/ΓΔ4/12-06-2020 (Αϋ 2397) 

Υ.Α., τςεκάροντασ τα αντίςτοιχα πεδία που υποδεικνφονται ςτθν παρακάτω εικόνα με 

κόκκινο πλαίςιο κατά περίπτωςθ. 
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Εικόνα 22-  Αποδοχι όρων  τθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Εγγραφισ 

 

Αν ο/θ αιτοφμενοσ/-θ δεν ςυμφωνεί με κάποιο ςτοιχείο, τότε επιλζγοντασ  

μπορεί να μεταβεί ςε προθγοφμενα βιματα, ϊςτε να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 

 Στθν περίπτωςθ που τα ςτοιχεία που προβάλλονται είναι ςωςτά, τότε μπορεί να 

προχωριςει ςτο επόμενο βιμα επιλζγοντασ «Υποβολι». Μετά από αυτι τθν ενζργεια θ 

εφαρμογι ενθμερϊνει τον/τθν αιτοφμενο/-θ με το μινυμα τθσ εικόνασ που ακολουκεί 

(Εικόνα 23). 

 

 
Εικόνα 23- Ενθμερωτικό μινυμα ςχετικά με τθν επιτυχι υποβολι τθσ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

  

Σε περίπτωςθ που ο/θ χριςτθσ ζχει κάνει λάκοσ επιλογζσ που αφοροφν τθν τάξθ ι 

τον τομζα ι τθν ειδικότθτα που επιτρζπεται να φοιτιςει, τότε ενθμερϊνεται με το μινυμα 

τθσ Εικόνασ 24.  

 

 
Εικόνα 24-Μινυμα ςχετικά με τθν αποτυχία υποβολισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ λόγω 

λάκουσ ςτθν επιλογι τάξθσ, τομζα ι ειδικότθτασ που δικαιοφται να εγγραφεί 
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Βιμα 11ο: Εμφάνιςθ– Εκτφπωςθ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ(αίτθςθ για 

ΕΡΑ.Λ) 

 Με τθν ολοκλιρωςθ του προθγοφμενου βιματοσ και εφόςον θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ 

Εγγραφισ υποβλικθκε με επιτυχία, ο/θ αιτοφμενοσ/-θ μπορεί να επιλζξει «Κλείςιμο». Ρλζον 

θ αίτθςι του/τθσ ζχει υποβλθκεί και είναι αποκθκευμζνθ ςτθν εφαρμογι. Μπορεί να τθν 

εμφανίςει ι να τθν εκτυπϊςει επιλζγοντασ το κουμπί «Εμφάνιςθ– Εκτφπωςθ Ηλεκτρονικισ 

Αίτθςθσ Εγγραφισ» ι τθν επιλογι «Οιαιτιςεισ μου» (Εικόνα 25). Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα 

και αν αποςυνδεκεί από τθν εφαρμογι επιλζγοντασ «Αποςφνδεςθ» και ςυνδεκεί ξανά 

κάποια άλλθ χρονικι ςτιγμι. 

 

 
Εικόνα 25 -Σο περιβάλλον που βλζπει ο αιτοφμενοσ μετά τθν επιτυχι υποβολι τθσ Ηλεκτρονικισ 

Αίτθςθσ Εγγραφισ 

 

 Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιλζξει το «Οιαιτιςεισ μου» ι το «Εμφάνιςθ –

Εκτφπωςθ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ», τότε θ εφαρμογι τον οδθγεί ςτθν 

προεπιςκόπθςθ τθσ λίςτασ με τθν υποβλθκείςα Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ ι τισ 

υποβλθκείςεσ Ηλεκτρονικζσ Αιτιςεισ Εγγραφισ (Εικόνα 26).  

 

 

Εικόνα 26-Η λίςτα με τισ υποβλθκείςεσ Ηλεκτρονικζσ Αιτιςεισ Εγγραφισ 
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Σε αυτό το ςθμείο εάν ο χριςτθσ επιλζξει το όνομα του μακθτι,  προβάλλεται θ 

Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ (Εικόνα 27) ζτςι όπωσ ςυμπλθρϊκθκε ςτα προθγοφμενα 

βιματα. 

 
Εικόνα 27- Η προβολι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

Ο χριςτθσ ζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Εκτφπωςθ  

 Επεξεργαςία Αίτθςθσ 

 Διαγραφι Αίτθςθσ 

 

Εκτφπωςθ 

 Επιλζγοντασ το «Εκτφπωςθ (PDF)» θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ κατεβαίνει 

ςτον υπολογιςτι ςασ ςε μορφι pdf, ϊςτε να είναι δυνατι θ εκτφπωςι τθσ (Εικόνα 26). 

 

Ρροςοχι: 

Στθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ ςε μορφι PDF φαίνεται ο αρικμόσ τθσ 

Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ κακϊσ και θ ϊρα που υποβλικθκε (Εικόνα 28). Αυτόσ ο 

αρικμόσ ςτθν ουςία είναι ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ. 
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 Σε περίπτωςθ διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ από τον αιτοφμενο, 

θ αίτθςθ και ο αρικμόσ τθσ διαγράφονται από το ςφςτθμα και πρζπει να υποβλθκεί νζα 

αίτθςθ. 

 

 
 

Εικόνα 28 - Αρικμόσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

 

 

Επεξεργαςία 

 Επιλζγοντασ «Επεξεργαςία» θ εφαρμογι οδθγεί τον χριςτθ πίςω ςτο 5ο Βιμα, 

όπου αρχικά επζλεξε τθν τάξθ που κα φοιτιςει ο μακθτισ. Ζτςι, δίνεται θ δυνατότθτα 

ςτον αιτοφμενο να διορκϊςει τθν αίτθςι του, ακολουκϊντασ διαδοχικά τα βιματα που 

προαναφζρκθκαν. 

 

Διαγραφι 

 Επιλζγοντασ το εικονίδιο του κάδου που βρίςκεται δίπλα ςτο όνομα 

του μακθτι, θ εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ 

Εγγραφισ. Μετά τθν επιλογι του εικονιδίου, θ εφαρμογι προβάλλει ςτον χριςτθ το 

παρακάτω παράκυρο (Εικόνα 29): 

 

 
 

Εικόνα 29- Προειδοποιθτικό μινυμα επιβεβαίωςθσ για τθ διαγραφι τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ 

Εγγραφισ 

 

Για τθν ακφρωςθ τθσ παραπάνω ενζργειασ ο αιτοφμενοσ πρζπει να επιλζξει «Ακφρωςθ» ι το, 

ενϊαν πραγματικά κζλει να διαγράψει τθν αίτθςι του επιλζγει «Επιβεβαίωςθ». 
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Βιμα 12ο: Δθμιουργία Νζασ Αίτθςθσ(αίτθςθ για ΕΡΑ.Λ) 

 Για τθ δθμιουργία-υποβολι Νζασ Αίτθςθσ Ηλεκτρονικισ Εγγραφισ ο/θ χριςτθσ κα 

πρζπει να επιλζξει «Νζα Αίτθςθ» όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 30 που ακολουκεί. Αυτι θ 

ενζργεια οδθγεί το χριςτθ ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα 

να υποβάλει μια νζα αίτθςθ.  

 

 
 

Εικόνα 30 -Οι επιλογζσ για Νζα Αίτθςθ και για προβολι των ςτοιχείων του HelpDesk Επικοινωνίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωςθ που αντιμετωπίηετε οποιοδιποτε πρόβλθμα μπορείτε να επικοινωνιςετε 
με τθν ομάδα υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ επιλζγοντασ «Επικοινωνία» (πράςινο πλαίςιο, 
Εικόνα 30). 
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Βιματα για τθν Υποβολι Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

για ΓΕ.Λ.(ςυμπεριλαμβάνονται Καλλιτεχνικά – Μουςικά – Ρρότυπα – 

Ρειραματικά – Διαπολιτιςμικά Λφκεια ) 

 
Βιμα  5ο: Επιλογι   τφπου ΓΕΛ και τάξθσ (αίτθςθ για ΓΕ.Λ.) 

Αφοφ ο χριςτθσ ζχει επιλζξει το Γενικό Λφκειο, αρχικά καλείται να διαλζξει μεταξφ  

Ημεριςιου και  Εςπερινοφ ΓΕ.Λ. (Εικόνα 31). 

 
Εικόνα 31 – Επιλογι Ημεριςιου ι Εςπερινοφ ΓΕ.Λ. 

 

Στθ ςυνζχεια ο χριςτθσ ανάλογα με τον τφπο του ςχολείου που επζλεξε δθλϊνει τθν 

τάξθ φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ (Αϋ,Βϋ,Γϋ τάξθ) (Εικόνα 32). 

 

Για να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα και οκόνθ πατά το κουμπί  

 

 

 

 

 

Εικόνα 32– Επιλογι Σάξθσ ΓΕ.Λ. 
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Βιμα 6ο:Επιλογζσ ςε κάκε τάξθ (αίτθςθ για ΓΕ.Λ.) 

Ανάλογα με τθν τάξθ φοίτθςθσ για τθν οποία γίνεται θ αίτθςθ εμφανίηονται οι 

ακόλουκεσ επιλογζσ: 

 

 Α΄ Τάξθ  Ημεριςιου  

Ο χριςτθσ οφείλει να επιλζξει αρχικά τθν Ξζνθ Γλϊςςα τθν οποία κα παρακολουκιςει. Ζχει 

δικαίωμα να δθλϊςει ζωσ δφο ξζνεσ γλϊςςεσ(Εικόνα 33). 

 

 

Εικόνα 33– Επιλογι Ξζνθσ Γλϊςςασ 

 

 

 

 

Ραρατθριςεισ:  

Α. Πταν ο χριςτθσ ζχει τθν ευχζρεια περιςςότερων επιλογϊν, δίνεται πάντα θ δυνατότθτα 

μζςω του κουμπιοφ  να τοποκετιςει τισ επιλογζσ του κατά ςειρά προτίμθςθσ (κόκκινο 

πλαίςιο). 

Β. Οι επιλογζσ του χριςτθ αποτυπϊνονται κακόλθ τθν πορεία τθσ αίτθςθσ ςτθν αριςτερι ςτιλθ 

(μπλε πλαίςιο), προκειμζνου να ζχει εικόνα τθσ αίτθςισ του.  

Γ. Με το κουμπί μπορεί να επιςτρζφει ςε προθγοφμενα βιματα και αν επικυμεί να τα 

τροποποιιςει. 
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 Β΄ Τάξθ  Ημεριςιου ι Εςπερινοφ Λυκείου   

Ο χριςτθσ οφείλει να επιλζξει τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ τθν οποία κα παρακολουκιςει ο/θ 

μακθτισ/τρια (Εικόνα 35). 

 

 
Εικόνα 35– Επιλογι Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Β’ ΓΕΛ 

 

 Γ΄ Τάξθ  Ημεριςιου ι Εςπερινοφ Λυκείου   

Αν πρόκειται για μακθτι/τρια τθσ Γϋ Ημεριςιου ι Εςπερινοφ Λυκείου, ο χριςτθσ οφείλει να 

επιλζξει τθν ομάδα προςανατολιςμοφ (Εικόνα 36) που επικυμεί, ςυνοδευόμενθ με το 

μάκθμα επιλογισ που ενδεχομζνωσ προςφζρει.  

 

 

Εικόνα 36 – Επιλογι Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Γ’ ΓΕΛ 

 

Ο χριςτθσ ανάλογα με τθν τάξθ φοίτθςθσ που ζχει δθλϊςει, μόλισ ολοκλθρϊςει τισ 

παραπάνω επιλογζσ, πατάει το κουμπί  για να μεταβεί ςτο βιμα 7 που 

ακολουκεί. 

 

Βιμα 7ο: Συμπλιρωςθ Στοιχείων Μακθτι (αίτθςθ για ΓΕ.Λ.) 
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Ρροςοχι: 

 Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει  τα ςτοιχεία ακριβϊσ όπωσ εμφανίηονται ςτον 

τελευταίο τίτλο κτιςθσ απολυτθρίου/πτυχίου του/τθσ μακθτι/τριασ. 

 Η ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων κα πρζπει να γίνει με κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ. 

 Πλα τα πεδία που ςυνοδεφονται από (*) είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκοφν. 

 Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί 

με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιών (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

Σε αυτό το βιμα ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει και να ελζγξει τα ςτοιχεία 

του/τθσ μακθτι/τριασ, για τον/τθν οποίο/α ζγιναν οι επιλογζσ ςτα προθγοφμενα βιματα 

(Εικόνα 38). 

 
Εικόνα 38–Φόρμα υμπλιρωςθσ τοιχείων Μακθτι 

Σε αυτι τθν οκόνθ προβάλλονται τα ςτοιχεία του χριςτθ(κόκκινο πλαίςιο), ενϊ 

καλείται να ςυμπλθρϊςει τα τοιχεία Φοίτθςθσ μακθτι, τα Προςωπικά τοιχεία 

Μακθτικαιτατοιχεία Επικοινωνίασ. 
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τοιχεία Φοίτηςησ μαθητή 

 

 Στθ ςυνζχεια, ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα Στοιχεία Φοίτθςθσ μακθτι  

επιλζγοντασ το ςχολικό ζτοσ τελευταίασφοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ και το ςχολείο 

τελευταίασ φοίτθςθσ (Εικόνα 39). Αν το ςχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ ζχει καταργθκεί, τότε 

επιλζγει ζνα ιςότιμο ι ίδιου τφπου ςχολείο. 

 

 

Εικόνα 39 – Πεδίο  χολείου Σελευταίασ Φοίτθςθσ 

Για τθ ςυμπλιρωςθ του πεδίου ‘χολείο τελευταίασ φοίτθςθσ’ ο αιτοφμενοσ αρκεί να 

ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 5 χαρακτιρεσ από τθν ονομαςία του ςχολείου που φοίτθςε 

τελευταία φορά ο/θ μακθτισ/τρια και τότε κα εμφανιςτεί μενοφ με επιλογζσ ςχολείων,των 

οποίων θ επωνυμία περιζχει τουσ χαρακτιρεσ που πλθκτρολόγθςε, ϊςτε να επιλζξει το 

ςωςτό. Πςο περιςςότερουσ χαρακτιρεσ ειςάγει ο χριςτθσ- πζραν των 5 κατϋ ελάχιςτο 

υποχρεωτικϊν, τόςο περιςςότερο φιλτράρονται οι επιλογζσ του (Εικόνα40). 

 
 

(Εικόνα 40 – Ζξυπνθ Αναηιτθςθ χολείου Σελευταίασ Φοίτθςθσ) 

 Οι μακθτζσ/τριεσ που προζρχονται από ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ ςτο πεδίο 

‘χολείο τελευταίασ φοίτθςθσ’ αρκεί να πλθκτρολογιςουν το λεκτικό ‘ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ’,  να 

επιλζξουν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ και ακολοφκωσ  να ςυμπλθρϊςουν τθν «Τάξθ 

τελευταίασ φοίτθςθσ» (Εικόνα 40α). 

 

 
(Εικόνα 40α –Αναηιτθςθ για «Ελλθνικό χολείο Εξωτερικοφ») 
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 Οι μακθτζσ/τριεσ που προζρχονται απόξζνα ςχολεία τουεξωτερικοφ ςτο πεδίο 

‘χολείο τελευταίασ φοίτθςθσ’ αρκεί να πλθκτρολογιςουν το λεκτικό ‘ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ’, να 

επιλζξουν ΞΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ και ακολοφκωσ να ςυμπλθρϊςουν τθν «Τάξθ 

τελευταίασ φοίτθςθσ». Εάν ζχει γίνει θ αντιςτοιχία τθσ τάξθσ από τθν αρμόδια Δ/νςθ Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ, κα πρζπει να τςεκαριςτεί το πεδίο που βρίςκεται ςτο κόκκινο πλαίςιο πιο κάτω 

(Εικόνα 40β). 

 

Εικόνα 40β–Αναηιτθςθ για «Ξζνο χολείο Εξωτερικοφ» 

 

 Οι πρόςφυγεσμε ελλιπι δικαιολογθτικά ι πολίτεσ τρίτων χωρών ςτο πεδίο ‘χολείο 

τελευταίασ φοίτθςθσ’αρκεί να πλθκτρολογιςουν το λεκτικό ‘ΡΟΣΦΥΓΕΣ’ και κα εμφανιςτεί θ 

αντίςτοιχθ επιλογι (Εικόνα 40γ). Ειδικότερα  για αυτοφσ τουσ/τισ  μακθτζσ/-τριεσ ςτο πεδίο 

‘Σάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ’ υπάρχει θ επιλογι ‘Άγνωςτα ςτοιχεία φοίτθςθσ’, εφόςον θ τάξθ 

δεν μπορεί να προςδιοριςτεί. 

 
Εικόνα 40γ–Αναηιτθςθ για «Πρόςφυγεσ με ελλιπι δικαιολογθτικά ι πολίτεσ τρίτων χωρϊν» 

Σθμείωςθ: ςε περίπτωςθ που θ αίτθςθ γίνεται από εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι ςχολικισ 

μονάδασ και θ τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ δεν είναι διακζςιμθ, υπάρχει θ δυνατότθτα 

επιλογισ ςτο πεδίο «Σάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ» τθσ τιμισ «Άγνωςτα ςτοιχεία φοίτθςθσ».  

Ραρομοίωσ ςε περίπτωςθ που το ςχολικό ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ δεν είναι γνωςτό, 

υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ ςτο πεδίο «χολικό ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ» τθσ τιμισ 

«Άγνωςτο».  

 

 Μακθτζσ/τριεσ που προζρχονται από ΣχολείοΔεφτερθσ Ευκαιρίασ ςτο πεδίο ‘χολείο 

τελευταίασ φοίτθςθσ’  αρκεί να πλθκτρολογιςουν το λεκτικό ‘ΕΤΚΑΙ’ και κα εμφανιςτεί θ 

αντίςτοιχθ επιλογι, όπωσ φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 40δ). Οπότε, επιπρόςκετα 

ςυμπλθρϊνουν τθν «Τάξθ τελευταίασ φοίτθςθσ». 
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Εικόνα 40δ–Αναηιτθςθ για «χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ» 

 Μακθτζσ/τριεσ που προζρχονται από Σχολεία Επαγγελματικισ-Τεχνικισ 

Εκπαίδευςθσ παλαιοφ τφπου (Κ.Σ.., Κ.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Λ., Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ., 

ΕΠΑ.. κ.λπ.) ςτο πεδίο «Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ» κα πρζπει να επιλζξουν τθν 

επιλογι: «Παλαιοφ Σφπου Καταργθμζνα χολεία Επαγγελματικισ - Σεχνικισ 

Εκπαίδευςθσ (Κ.Σ.., Κ.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Λ., Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ., ΕΠΑ..  και ιςότιμα με 

αυτά)». Μπορείτε να βρείτε αυτι τθν επιλογι, πλθκτρολογϊντασ ενδεικτικά τθ λζξθ 

«Καταργθμζνα». 

 

 Επιπλζον εάν το  ‘Σχολείο Τελευταίασ Φοίτθςθσ’ αφορά Μουςικά, Καλλιτεχνικά, 

Ρειραματικά Σχολεία, εμφανίηεται μια λίςτα ςτθν οποία ο χριςτθσ καλείται να δθλϊςει αν θ 

αίτθςθ του κα αφορά ίδιο τφπο ςχολείου ι τθν τάξθ κάποιου Γενικοφ Λυκείου  

(εικόνα41). 

 

Εικόνα 41 –Επιλογι Σφπου χολείου για Εγγραφι 

 

Προςωπικά τοιχεία Μαθητή 

 

Στθ ςυνζχεια ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα Ρροςωπικά ςτοιχεία του 

μακθτι (Εικόνα 42). Εάν πρόκειται για μακθτι/τρια παρελκόντων ετϊν (πριν από το ςχολικό 

ζτοσ 2013-2014) δεν είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του  αρικμοφ μθτρϊου μακθτι. 

 
Εικόνα 42– Ειςαγωγι Αρικμοφ Μθτρϊου και Ημερομθνίασ Γζννθςθσ Μακθτι 

Ο χριςτθσ δεν πλθκτρολογεί τθν θμερομθνίασ γζννθςθσ του μακθτι παρά επιλζγει το 

εικονίδιο , οπότε κι εμφανίηεται ζνα θμερολόγιο (εικόνα 43) από το οποίο πρζπει να τθν 
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επιλζξει. Για τθν αλλαγι του ζτουσ ι του μινα επιλζγει  τα αντίςτοιχα βζλθ. Ζπειτα επιλζγει 

τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν θμζρα γζννθςθσ. 

 
Εικόνα 43–Κακοριςμόσ Ημερομθνίασ Γζννθςθσ Μακθτι 

Ζχοντασ ςυμπλθρϊςει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται με τον 

αςτερίςκο *, πατά το κουμπί .  

Εφόςον τα ςτοιχεία ταυτοποιθκοφν με αυτά του ςυςτιματοσ myschoolκαι είναι 

ζγκυρα, τότε αυτομάτωσ ςτθν οκόνθ εμφανίηονται τα προςωπικά ςτοιχεία του μακθτι  ςε μθ 

επεξεργάςιμθ μορφι (Εικόνα 44). 

 

Εικόνα 44–Προςωπικά τοιχεία Μακθτι 

Εφόςον τα ςτοιχεία δεν επαλθκευτοφν, εμφανίηεται προειδοποιθτικό μινυμα και ο 

χριςτθσ δεν μπορεί να ςυνεχίςει τθ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 45). 

 

Εικόνα 45–Μινυμα Αποτυχίασ Σαυτοποίθςθσ Μακθτι 
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Στθν περίπτωςθ όπου ωσ  ‘Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ’ ζχει δθλωκεί Σχολείο 

Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Εικόνα 40β), τότε τα προςωπικά ςτοιχεία που απαιτοφνται αλλάηουν και 

αφοροφν ςτο ‘Φφλο μακθτι’ και ςτθν ‘Ημερομθνία Γζννθςθσ’  (Εικόνα 46). Η επιλογι τθσ 

θμερομθνίασ γίνεται με τθν διαδικαςία που περιγράφθκε πιο πάνω. Επίςθσ, δεν γίνεται θ 

ταυτοποίθςθ του μακθτι αυτόματα, κακϊσ δεν είναι καταχωριςμζνοσ ςτο ςφςτθμα του 

myschool και για αυτό τον λόγο απουςιάηει το αντίςτοιχο κουμπί. 

 

Εικόνα 46–Φφλο  Μακθτι 

Στθν περίπτωςθ όπου το τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ είναι πριν το 2013-14ο χριςτθσ κα 

πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςει ο ίδιοσ τα ςτοιχεία του, όπωσ φαίνονται ςτθν πιο κάτω 

εικόνα (Εικόνα 47), και δεδομζνου ότι δεν γίνεται θ ταυτοποίθςθ του μακθτι αυτόματα, 

κακϊσ δεν είναι καταχωριςμζνοσ ςτο ςφςτθμα τουmyschoolαπουςιάηει και πάλι το 

αντίςτοιχο κουμπί ταυτοποίθςθσ. 

 

Εικόνα 47–χολικό ζτοσ τελευταίασ φοίτθςθσ 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

 

Σε αυτά τα πεδία ο χριςτθσ κα πρζπει να καταχωρίςει τα Στοιχεία Επικοινωνίασ (Εικόνα 

48α). Στισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων αυτό που απαιτείται να ςυμπλθρωκεί είναι  

 από ποιον  γίνεται θ αίτθςθ εγγραφισ, ζχοντασ τρεισ επιλογζσ: 

• Γονζα/Κθδεμόνα – Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ αφορά κάποιο προςτατευόμενο μζλοσ  

• Μακθτι – Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ εγγραφισ αφορά τον ίδιο το χριςτθ. 

• Εξουςιοδοτθμζνο Διευκυντι Σχολικισ Μονάδασ – Σε περίπτωςθ που αίτθςθ 

εγγραφισ γίνεται από Διευκυντι/-ρια Σχολείου και αφορά μακθτζσ που δεν μποροφν να 
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ζχουν κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis) π.χ. πρόςφυγεσ ι από ςυντονιςτζσ κζντρων κοινωνικισ πρόνοιασ 

ι κζντρων φιλοξενίασ προςφφγων. 

 τον αρικμό του κινθτοφ τθλεφϊνου επικοινωνίασ. 

 

 
Εικόνα 48α –τοιχεία Επικοινωνίασ 

 

Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ που ωσ ‘Σχολείο τελευταίασ φοίτθςθσ ’ ζχει δθλωκεί 

Ελλθνικό Σχολείο Εξωτερικοφ(Εικόνα 39α), Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Εικόνα 40α), 

Ρρόςφυγεσ με ελλιπι δικαιολογθτικά (Εικόνα 40β, ι πρόκειται για μακθτι που το τελευταίο 

ζτοσ φοίτθςθσ είναι πριν το 2013-14(εικόνα 47)  ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ κα ηθτθκεί 

επιπρόςκετθ πλθροφορία που αφορά ςτθν Δ/νςθ Κατοικίασ του μακθτι, τον Τ.Κ. και τθν 

Ρόλθ-Ρεριοχι (Εικόνα 48β). 

 

 
Εικόνα 48β –τοιχεία Επικοινωνίασ 

 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ,ΞΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ, 

ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ή ΡΟΛΙΤΕΣ ΤΙΤΩΝ ΧΩΩΝκαιΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΗΣ 

ΕΥΚΑΙΙΑΣ (ΣΔΕ)απαιτείται και θ ςυμπλιρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ διεφκυνςθ διαμονισ που ζχει δθλωκεί (κόκκινο 

πλαίςιο, Εικόνα 48γ). 
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Εικόνα 48γ–τοιχεία Επικοινωνίασ 

 

Σοποθζτηςη ςε ςχολείο άλλησ Δ/νςησ Δ/θμιασΕκπ/ςησ (μετεγγραφή) 

 

Σε περίπτωςθ που ο/θ μακθτισ/τρια ζχει αλλάξει διεφκυνςθ κατοικίασ και ζχει 

δθλϊςει αυτι τθν αλλαγι ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool, καλείται να το δθλϊςει 

κατά τθ διαδικαςία τθσ εγγραφισ του τςεκάροντασ το πεδίο που φαίνεται ςτθν πιο κάτω 

εικόνα (Εικόνα 49α). 

 

 
Εικόνα 49α–Σοποκζτθςθ ςε ςχολείο άλλθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασΕκπ/ςθσ 

 Πταν επιλζξει ότι θ διεφκυνςθ κατοικίασ ανικει ςε άλλθ ΔΔΕ από αυτι του ςχολείου 

τελευταίασ φοίτθςθσ, κα πρζπει να επιλζξει τθ νζα ΔΔΕ, πλθκτρολογϊντασ τρεισ τουλάχιςτον 

χαρακτιρεσ αυτισ,  και ςτθ ςυνζχεια να τθν επιλζξει από τθ λίςτα που εμφανίηεται (Εικόνα 

49β). 

 
Εικόνα 49β–Επιλογι νζασ Δ/νςθσ Δ/κμιασΕκπ/ςθσ) 

Αν ο χριςτθσ δεν ςυμφωνεί με κάποιο ςτοιχείο τότε, επιλζγοντασ , μπορεί να 

μεταβεί ςε προθγοφμενα βιματα, ϊςτε να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 

Στθν περίπτωςθ που τα ςτοιχεία που προβάλλονται είναι ςωςτά, τότε μπορεί να προχωριςει 

ςτο επόμενο βιμα επιλζγοντασ ,ϊςτε να καταχωρίςει τθν αίτθςι του. 
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Βιμα 8ο: Ρροεπιςκόπθςθ Αίτθςθσ (αίτθςθ για ΓΕ.Λ.) 

Σε ςυνζχεια του προθγοφμενου βιματοσ εμφανίηεται θ προεπιςκόπθςθ τθσ 

Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ του χριςτθ, με βάςθ τισ επιλογζσ του (Εικόνα 50α). 

 

Εικόνα 50α-Προεπιςκόπθςθ Αίτθςθσ πριν τθν Τποβολι 

Ρριν ςυνεχίςει ο χριςτθσ, καλείται να διαβάςει και να αποδεχκεί τουσ όρουσ τθσ 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Εγγραφισ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παράγραφο Ε του άρκρου 9 περί 

Δικαιολογθτικϊν Εγγραφισ τθσ με αρικμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Βϋ 2005) Υ.Α., τςεκάροντασ 

το αντίςτοιχο πεδίο που υποδεικνφεται ςτθν παρακάτω εικόνα με κόκκινο πλαίςιο (Εικόνα 

50β). 
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Εικόνα 50β –Αποδοχι όρων Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Εγγραφισ 

 

Ο χριςτθσ πατάει , ϊςτε να καταχωρίςει τθν αίτθςι του. 

Πταν θ καταχϊριςθ γίνεται με επιτυχία εμφανίηεται αντίςτοιχο μινυμα (Εικόνα 51α).

 

Εικόνα 51α–Μινυμα Επιτυχοφσ Τποβολισ Αίτθςθσ 

 

Εάν ο χριςτθσ δεν ζχει δικαίωμα εγγραφισ ςτθν τάξθ που ζχει δθλϊςει, εμφανίηεται 

και πάλι προειδοποιθτικό μινυμα και θ αίτθςθ αυτι τθ φορά δεν καταχωρίηεται (Εικόνα 

51β). 

 
Εικόνα 51β–Μινυμα Αποτυχίασ Τποβολισ Αίτθςθσ 

Βιμα 9ο:Εμφάνιςθ-Εκτφπωςθ Αίτθςθσ Εγγραφισ (αίτθςθ για ΓΕ.Λ.) 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προθγοφμενου βιματοσ ο χριςτθσ ζχει υποβάλει και 

επίςθμα τθνΑίτθςθ Εγγραφισ. Η διλωςι τουείναι αποκθκευμζνθ ςτθν εφαρμογι και μπορεί 

να τθν εμφανίςει ι να τθν εκτυπϊςει επιλζγοντασ το κουμπί ‘Εμφάνιςθ – Εκτφπωςθ Αίτθςθσ 

Εγγραφισ’ ι τθν επιλογι ‘Οι αιτιςεισ μου’  (Εικόνα 52). Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και αν 
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αποςυνδεκεί από τθν εφαρμογι επιλζγοντασ ‘Αποςφνδεςθ’ και ςυνδεκεί ξανά κάποια άλλθ 

χρονικι ςτιγμι. 

 

 
Εικόνα 52–Εκτφπωςθ Αίτθςθσ 

Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιλζξει το ‘Οιαιτιςεισ μου’ ι το ‘Εμφάνιςθ – Εκτφπωςθ 

Αίτθςθσ Εγγραφισ’, τότε θ εφαρμογι τον οδθγεί ςτθν προεπιςκόπθςθ τθσ λίςτασ με τισ 

αιτιςεισ που ζχει υποβάλει (Εικόνα 53). 

 

 
 

Εικόνα 53–Τποβλθκείςεσ Αιτιςεισ 
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Σε αυτό το ςθμείο, εάν ο χριςτθσ επιλζξει το όνομα του μακθτι, προβάλλεται θ 

Ηλεκτρονικι  Αίτθςθ Εγγραφισ,όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 54–Προεπιςκόπθςθ Αίτθςθσ 
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Ο χρήςτησ ζχει τισ παρακάτω δυνατότητεσ: 

 

 Εκτφπωςθ  

Επιλζγοντασ «Εκτφπωςθ» θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισαποκθκεφεται ςτον 

υπολογιςτι ςασ ςε μορφι pdf, ϊςτε να είναι δυνατι θ εκτφπωςι τθσ (Εικόνα 55). 

 
Εικόνα 55–Εκτυπωμζνθ Αίτθςθ 
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Ρροςοχι: 

1. Στθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ ςε μορφι PDF φαίνεται ο αρικμόσ τθσ 

διλωςθσ κακϊσ και θ ϊρα που υποβλικθκε. Αυτόσ ο αρικμόσ ςτθν ουςία είναι ο 

αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ. 

 

2. Σε περίπτωςθ διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ από τον αιτοφμενο, 

θ αίτθςθ και ο αρικμόσ τθσ διαγράφονται από το ςφςτθμα και πρζπει να υποβλθκεί νζα 

αίτθςθ. 

 Επεξεργαςία 

Επιλζγοντασ «Επεξεργαςία» θ εφαρμογι οδθγεί τον χριςτθ πίςω ςτο 5ο Βιμα, 

όπου αρχικά επζλεξε τθν τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςει ο/θ μακθτισ/τρια. Ζτςι, 

δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να διορκϊςει τθν αίτθςι του, ακολουκϊντασ 

διαδοχικά τα βιματα που προαναφζρκθκαν. 

 Διαγραφι 

Επιλζγοντασ το εικονίδιο του κάδου   που βρίςκεται δίπλα ςτο όνομα του 

μακθτι, θ εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ 

Εγγραφισ. Μετά τθν επιλογι του εικονιδίου, θ εφαρμογι προβάλλει ςτον 

χριςτθ το παρακάτω παράκυρο: 

 

 
 

Εικόνα 56–Μινυμα Διαγραφισ Αίτθςθσ 

Για τθν ακφρωςθ τθσ παραπάνω ενζργειασ ο αιτοφμενοσ πρζπει να επιλζξει 

«Ακφρωςθ» ι αν πραγματικά κζλει να διαγράψει τθν αίτθςθ επλζγει «Επιβεβαίωςθ». 

Επιςθμαίνεται ότι θ δυνατότθτα διαγραφισ τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

υπάρχει μόνο τθν περίοδο κατά τθν οποία είναι ενεργι θ εφαρμογι. 

 

Βιμα  10ο: Δθμιουργία Νζασ Αίτθςθσ (αίτθςθ για ΓΕ.Λ.) 

Για τθ δθμιουργία-υποβολι Νζασ Αίτθςθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ, ο χριςτθσ 

κα πρζπει να επιλζξει ‘Νζα Αίτθςθ’(κόκκινο πλαίςιο, Εικόνα57).  Αυτι θ ενζργεια οδθγεί τον 

χριςτθ ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα να υποβάλει μια νζα 

αίτθςθ. 
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Εικόνα 57 –Δθμιουργία Νζασ Αίτθςθσ 

  

Σε περίπτωςθ που αντιμετωπίηετε οποιοδιποτε πρόβλθμα μπορείτε να επικοινωνιςετε με 
τθν ομάδα υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ επιλζγοντασ «Επικοινωνία» (πράςινο πλαίςιο,Εικόνα 
57). 
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Ενθμζρωςθ ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ που υπζβαλαν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ για τα ΕΡΑ.Λ. ι ΓΕ.Λ. 

ενθμερϊνονται ςχετικά με το αποτζλεςμα του αιτιματόσ τουσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ e-eggrafes.minedu.gov.gr. 

 

 Το αποτζλεςμα τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ είτε είναι θετικό,όποτε ο/θ 

ενδιαφερόμενοσ/-θ καλείται να προςζλκει εντόσ των προβλεπόμενων θμερομθνιϊν ςτο 

ςχολείο που επιλζχτθκε, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί θ εγγραφι του/τθσ, είτε είναι αρνητικό,οπότε ο ενδιαφερόμενοσ/-θ  καλείται 

να επικοινωνιςει άμεςα με τθ ςχολικι μονάδα που ανικει ι που υπζβαλε αίτθςθ, 

προκειμζνου να διερευνθκεί εκ νζου θ δυνατότθτα εγγραφισ του.  

 

 Για τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ Ηλεκτρονικισ Αίτθςθσ Εγγραφισ 

μζςω τθσ εφαρμογισ e-eggrafes.minedu.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι, αφοφ πρϊτα ςυνδεκοφν 

με τουσ κωδικοφσ ΓΓΡΣ (taxis) ςτθν παραπάνω εφαρμογι (όπωσ ζκαναν αρχικά για να 

υποβάλουν τθν αίτθςθ), κα πρζπει να πατιςουν το κουμπί “Οιαιτήςεισ μου”, όπωσ φαίνεται 

ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

(Εικόνα 58–Τποβλθκείςεσ Αιτιςεισ) 

 

 

 

https://e-epal.minedu.gov.gr/#/
https://e-epal.minedu.gov.gr/#/
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 (Εικόνα 59 –Επιλογι Τποβλθκείςασ Αίτθςθσ) 

 

Στθν επόμενθ ςελίδα ο χριςτθσ μπορεί να δει ςε μορφι λίςτασ τισ αιτιςεισ που ζχει 

υποβάλει. Ρροκειμζνου να ενθμερωκεί για το αποτζλεςμα μιασ αίτθςθσ, αρκεί να πατιςει 

πάνω ςτο όνομα ενόσ/μιασ μακθτι/-τριασ,ϊςτε να αναπτυχκοφν τα αναλυτικά ςτοιχεία και 

το αποτζλεςμα τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.  

 

 

(Εικόνα 60–Προεπιςκόπθςθ Τποβλθκείςασ Αίτθςθσ και Αποτελζςματοσ Σοποκζτθςθσ) 

Ενθμερωτικό Μινυμα Σχετικά με τθν αίτθςθ του μακθτι 
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Επιλζγοντασ το όνομα του/τθσ μακθτι/-τριασ που αντιςτοιχεί θ αίτθςθ, προβάλλεται θ 

παρακάτω εικόνα, που ενθμερϊνει τον/τθν μακθτι/-τρια ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ 

κατανομισ που αφορά τθν αίτθςι του/τθσ. 

Μθνφματα αποτελζςματοσ για μακθτζσ ΕΡΑ.Λ. 

Στο πλαίςιο «Ενθμερωτικό Μινυμα Σχετικά με τθν αίτθςθ του μακθτι» μποροφν να 

εμφανιςτοφν τα ακόλουκα μθνφματα ςχετικά με τθν επιτυχθμζνθ ι όχι κατανομι του 

μακθτι: 

Επιτυχθμζνθ Κατανομι 
τθσ Αίτθςθσ 

 

1. Η αίτθςι ςασ ικανοποιικθκε. Ζχετε επιλεγεί για να εγγραφείτε ςτο 
<όνομα_ςχολείου>. Ραρακαλείςτε να επικοινωνιςετε/να  
προςζλκετε ΑΜΕΣΑ ςτο ςχολείο για να ενθμερωκείτε γιατθ 
διαδικαςία εγγραφισ ςασ ςε αυτό, προςκομίηοντασ τυχόν 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Διεφκυνςθ ςχολείου: <διεφκυνςθ>, 
Τθλζφωνο ςχολείου: <τθλζφωνο>. 

Ανεπιτυχισ Κατανομι 
τθσ Αίτθςθσ 

 

2. Δεν ζχετε ακόμα τοποκετθκεί ςε ςχολείο λόγω μθ τελικοφ 
αποτελζςματοσ προαγωγισ. Μόλισ κακοριςτεί το τελικό 
αποτζλεςμα προαγωγισ ι απόρριψθσ κα ενθμερωκείτε για το 
ςχολείο τοποκζτθςισ ςασ  ι για υποβολι νζασ αίτθςθσ εγγραφισ. 

3. Η αίτθςθ ςασ δεν είναι ζγκυρθ (διότι δεν είναι δυνατι θ εγγραφι 
ςασ ςτθν τάξθ που δθλϊςατε) λόγω του αποτελζςματοσ 
προαγωγισ. Ραρακαλείςτε να διαγράψετε τθν αίτθςθ και να 
υποβάλετε νζα ςτθν επόμενθ φάςθ αιτιςεων. 

4. Η αίτθςι ςασ δεν ικανοποιικθκε. Μπορείτε να κάνετε νζα αίτθςθ 
ςτθν επόμενθ περίοδο δθλϊςεων προτίμθςθσ. 

5. Δεν ζχει καταχωριςτεί το αποτζλεςμα προαγωγισ ςασ. 
Ραρακαλείςτε να επικοινωνιςετε με τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του 
ςχολείου, το οποίο δθλϊςατε ωσ τελευταίο ςχολείο φοίτθςθσ. 

 

Ππωσ φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα:  

 Για τθν περίπτωςθ του 1ου μθνφματοσ ζχουμε επιτυχθμζνθ κατανομι τθσ αίτθςθσ 

του/τθσ μακθτι/-τριασ από το ςφςτθμα.Ρροςοχι: Επιπλζον του μθνφματοσ 

κατανομισ κα εμφανιςτεί επίςθσ το ακόλουκο μινυμα: 

«ασ <επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ ξεπερνοφν τον αρικμό 

μακθτϊν/τριϊν που μπορεί να εξυπθρετιςει θ ςχολικι μονάδα, κα πραγματοποιθκεί 

δθμόςια κλιρωςθ ϊςτε να καλυφκεί ο προβλεπόμενοσ ανϊτατοσ αρικμόσ 

μακθτϊν/τριϊν. Επικοινωνιςτε με τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία κατανεμθκικατε 

για να ενθμερωκείτε.» 

Επιςιμανςθ: θ επιτυχισ κατανομι από το ςφςτθμα δεν ςυνεπάγεται αναγκαςτικά τθ 

δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα. Θα πρζπει να γίνει άμεςα 

επικοινωνία με τθ ςχολικι μονάδα κατανομισ για περαιτζρω ενθμζρωςθ, όπωσ για 

παράδειγμα τθν φπαρξθ πικανότθτασ δθμόςιασ κλιρωςθσ. Ο /θ μακθτισ/-τρια κα 
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πρζπει να μεταβεί, εντόσ των προβλεπόμενων θμερομθνιϊν, ςτο ςχολείο που 

κατανεμικθκε, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

 

 Για τθν περίπτωςθ του 2ου, 3ου, 4ουκαι 5ου μθνφματοσ ζχουμε ανεπιτυχι κατανομι τθσ 

αίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ.  

 

o Η περίπτωςθ του 2ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ μακθτζσ για τουσ οποίουσ 

δεν ζχει κακοριςτεί ακόμα το τελικό αποτζλεςμα προαγωγισ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ανικουν μακθτζσ οι οποίοι ζχουν παραπεμφκεί ςε επαναλθπτικζσ 

εξετάςεισ. Μόλισ υπάρχει οριςτικό αποτζλεςμα, οι μακθτζσ/τριεσ κα 

ενθμερωκοφν με νεότερο μινυμα είτε για επιτυχι τοποκζτθςι τουσ είτε για 

ανεπιτυχι τοποκζτθςθ και αναγκαιότθτασ υποβολισ νζασ αίτθςθσ ςτθν 

επόμενθ περίοδο αιτιςεων. 

o Η περίπτωςθ του 3ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ μακθτζσ που 

παραπζμφκθκαν ςε επαναλθπτικζσ εξετάςεισ και δεν κατάφεραν να 

προαχκοφν ςτθν τάξθ που αιτικθκαν. Αυτοί/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει 

να διαγράψουν τθν αίτθςι τουσ και να υποβάλουν νζα ςτθν επόμενθ φάςθ 

αιτιςεων και ςτθ ςωςτι τάξθ.  

o Η περίπτωςθ του 4ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ που 

εκτόσ των περιπτϊςεων που περιγράφονται ςτο 2ο, 3ο και 5ο μινυμα, θ αίτθςι 

τουσ δεν ικανοποιικθκε (για παράδειγμα λόγω μθ διακζςιμων κζςεων ςτο 

τμιμα επιλογισ). Αυτοί/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να διαγράψουν τθν 

αίτθςι τουσ και να υποβάλουν νζα ςτθν επόμενθ φάςθ αιτιςεων. 

o Η περίπτωςθ του 5ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ μακθτζσ για τουσ οποίουσ 

δεν ζχει κακοριςτεί ακόμα το τελικό αποτζλεςμα προαγωγισ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι μπορεί να ανικουν μακθτζσ για τουσ οποίουσ δεν ζχει ενθμερωκεί το 

τελικό αποτζλεςμα φοίτθςθσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα myschool του 

αντίςτοιχου ςχολείου τρζχουςασ φοίτθςθσ 

 

 

Μθνφματα αποτελζςματοσ για μακθτζσ ΓΕ.Λ. 

Στο πλαίςιο «Ενθμερωτικό Μινυμα Σχετικά με τθν αίτθςθ του μακθτι» μποροφν να 

εμφανιςτοφν τα ακόλουκα μθνφματα ςχετικά με τθν επιτυχθμζνθ ι όχι κατανομι του 

μακθτι: 
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Επιτυχθμζνθ Κατανομι 
τθσ Αίτθςθσ 

 

1. Η αίτθςι ςασ ικανοποιικθκε. Ζχετε επιλεγεί για να εγγραφείτε ςτο 
<όνομα_ςχολείου>. Ραρακαλείςτε να επικοινωνιςετε/να  
προςζλκετε ΑΜΕΣΑ ςτο ςχολείο για να ενθμερωκείτε  για τθ 
διαδικαςία εγγραφισ ςασ ςε αυτό, προςκομίηοντασ τυχόν 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Διεφκυνςθ ςχολείου: <διεφκυνςθ>, 
Τθλζφωνο ςχολείου: <τθλζφωνο>. 

Ανεπιτυχισ Κατανομι 
τθσ Αίτθςθσ 

 

2. Η <όνομα_ΔΔΕ> ςτθν οποία ανικετε ΔΕΝ ςασ ζχει τοποκετιςει ςε 
ςχολικι μονάδα. Ραρακαλείςτε να επικοινωνιςτε με τθν οικεία 
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

3. Δεν ζχετε ακόμα τοποκετθκεί ςε ςχολείο λόγω μθ τελικοφ 
αποτελζςματοσ προαγωγισ. Μόλισ κακοριςτεί το τελικό 
αποτζλεςμα προαγωγισ ι απόρριψθσ κα ενθμερωκείτε για το 
ςχολείο τοποκζτθςισ ςασ ι για υποβολι νζασ αίτθςθσ εγγραφισ. 

 4. Η αίτθςθ ςασ δεν είναι ζγκυρθ διότι δεν είναι δυνατι θ εγγραφι 
ςασ ςτθν τάξθ που δθλϊςατε λόγω του αποτελζςματοσ 
προαγωγισ.Ραρακαλείςτενα διαγράψετε τθν αίτθςθ και να 
υποβάλετε νζα ςτθν επόμενθ φάςθ αιτιςεων. 

 5.  Δεν ζχει καταχωριςτεί το αποτζλεςμα προαγωγισ ςασ. 
Ραρακαλείςτε να επικοινωνιςετε με τον/τθ Διευκυντι/-ντρια του 
ςχολείου, το οποίο δθλϊςατε ωσ τελευταίο ςχολείο φοίτθςθσ. 

 

Ππωσ φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα:  

 Για τθν περίπτωςθ του 1ου μθνφματοσ ζχουμε επιτυχθμζνθ κατανομι τθσ 

αίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ.  

 

 

 Για τθν περίπτωςθ του2ου, 3ου, 4ουκαι 5ουμθνφματοσ ζχουμε ανεπιτυχι κατανομι τθσ 

αίτθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ.  

 

o Η περίπτωςθ του 2ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ μακθτζσ που θ 

τοποκζτθςι τουσ από τθν οικεία ΔΔΕ εκκρεμεί ακόμα. Είναι πικανι θ 

τοποκζτθςι τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επόμενθσ περιόδου αιτιςεων.  

 

o Η περίπτωςθ του 3ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ που 

δεν υπάρχει διακζςιμο οριςτικό αποτζλεςμα προαγωγισ ι απόλυςθσ τθν 

τρζχουςα ςχολικι χρονιά (για παράδειγμα παραπεμπόμενοι μακθτζσ). Μόλισ 

υπάρχει οριςτικό αποτζλεςμα, οι μακθτζσ/τριεσ κα ενθμερωκοφν με νεότερο 

μινυμα είτε για επιτυχι τοποκζτθςι τουσ είτε για ανεπιτυχι τοποκζτθςθ και 

αναγκαιότθτασ υποβολισ νζασ αίτθςθσ ςτθν επόμενθ περίοδο αιτιςεων. 

 

o Η περίπτωςθ του 4ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ μακθτζσ που 

παραπζμφκθκαν ςε επαναλθπτικζσ εξετάςεισ και δεν κατάφεραν να 
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προαχκοφν ςτθν τάξθ που αιτικθκαν. Αυτοί/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα 

πρζπεινα διαγράψουν τθν αίτθςι τουσ και να υποβάλλουν νζα ςτθν επόμενθ 

φάςθ αιτιςεων και ςτθ ςωςτι τάξθ.  

 

o Η περίπτωςθ του 5ου μθνφματοσ εμφανίηεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ που 

δεν υπάρχει διακζςιμο κανζνα αποτζλεςμα προαγωγισ ι απόλυςθσ τθν 

τρζχουςα ςχολικι χρονιά. Μόλισ υπάρξει αποτζλεςμα, οι μακθτζσ/τριεσ κα 

ενθμερωκοφν με νεότερο μινυμα είτε για επιτυχι τοποκζτθςι τουσ είτε για 

ανεπιτυχι τοποκζτθςθ και αναγκαιότθτα υποβολισ νζασ αίτθςθσ ςτθν 

επόμενθ περίοδο αιτιςεων. 

 

 


