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

Από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Πέμπτη 
02 Ιουλίου 2020 και ώρα 23.59 λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 
24ώρου η εφαρμογή e-εγγραφές για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης 
εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε οποιαδήποτε 
τάξη Δημόσιων Ημερήσιων ή Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-
2021. 

 

 

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes 

1) Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
e-eggrafes, ο/η αιτών/-ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου 
(Α.Μ.) του μαθητή/-τριας 



2)  Την ημερομηνία γέννησής του/της μαθητή/τριας , που πρέπει να είναι 
ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool 

3) Εάν ο γονέας-κηδεμόνας πρόκειται να κάνει ηλεκτρονική δήλωση για 
περισσότερα από 1 τέκνα του θα πρέπει να το δηλώσει σωστά στο κουτάκι 
αριθμού παιδιών. Η διαδικασία αλλαγής του αριθμού των τέκνων 
καθυστερεί γιατί γίνεται μέσω του Υπουργείου 

Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 
1599/1986 (Α 75). 

ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

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 απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο 
πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται 
στο taxis.  

 

 

Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο 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 στo 

mail@1epal.eu (είναι το email του 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)  ή να 
παρουσιαστούν στο 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, κατόπιν 
συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση 
εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα 
δικαιολογητικά από τα παρακάτω απαιτούνται κατά 
περίπτωση: 

1. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
από την ιστοσελίδα της εφαρμογής e-eggrafes 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ  
3. ΜΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  
4. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ) 


