
Ηλεκτρονική εγγραφή και ανανέωση εγγραφής σε όλα τα Λύκεια 

 

Από σήμερα, 14 Μαΐου, και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 

14:00), ξεκίνησε η υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή -ή ανανέωση εγγραφής, ή μετεγγραφή- για όλους 

τους μαθητές που θα φοιτούν σε Γενικό Λύκειο οποιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων και 

των Πειραματικών), ή Επαγγελματικό Λύκειο τον Σεπτέμβριο 2018. Αυτό γίνεται μέσω της διαδι-

κτυακής εφαρμογής e-εγγραφές, για την πιστοποιημένη είσοδο στην οποία είναι απαραίτητοι οι 

κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis), του κατά νόμο και δήλωση στο Myschool κηδεμόνα / γονέα, ή του ενήλικου 

μαθητή. Επιπλέον, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (σελ. 4 οδηγιών) διαδοχικών δηλώσεων. 

Οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής βρίσκονται εδώ. Προσοχή, μετά τις γενικές 

οδηγίες που αφορούν τόσο τα γενικά όσο και τα επαγγελματικά λύκεια (έως και το Βήμα 4ο), οι 

οδηγίες για τα Γενικά Λύκεια συνεχίζονται στο τρίτο μέρος, μετά το δεύτερο που αφορά τα Επαγ-

γελματικά Λύκεια, από την σελίδα 25, όπου επιστρέφει η αρίθμηση στο Βήμα 5ο, κ.ο.κ. 

Πειραματικό Λύκειο 

Μέχρι τώρα, και περιοριζόμενοι στα Γενικά Λύκεια, και δη στα Πειραματικά Λύκεια, η ανανέωση 

εγγραφής από την Α΄ στη Β΄, και από τη Β΄ στη Γ΄ Τάξη, ήταν αυτόματη, και απλώς τον Σεπτέμβριο 

ο γονέας - κηδεμόνας την επιβεβαίωνε στο σχολείο με μια υπογραφή. Για την δε εγγραφή στην Α΄ 

Τάξη μαθητών του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου προηγούνταν ηλεκτρονική αίτηση προς 

τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), με αυτοδίκαιο και ομοίως 

αυτοματοποιημένο το δικαίωμα εγγραφής στη συνέχεια. Παρόμοια και ενδοϋπηρεσιακή ήταν ως 

τώρα η διαδικασία εγγραφής για τους επιτυχόντες της σχετικής κλήρωσης για τυχόν κενές θέσεις. 

Πλέον, βάσει της Υ.Α.10645/ΓΔ4/22.01.2018 (ΦΕΚ 120 τ. Β΄/23.01.2018) και της σχετικής εφαρ-

μοστικής εγκυκλίου τα παραπάνω αλλάζουν. Οι γονείς όλων των μαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξης του 

τρέχοντος σχολικού έτους υποχρεούνται να ανανεώσουν την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο 

μας μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν 

και όσοι γονείς τελειόφοιτων του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου έχουν αιτηθεί ήδη την εγ-
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γραφή των παιδιών τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου με την προανα-

φερθείσα ηλεκτρονική αίτηση προς τη ΔΕΠΠΣ. Υποχρεωτικά πρέπει να γίνει και η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής εγγραφής με την εφαρμογή e-εγγραφές. 

Ακόμη, βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας, στην ίδια αίτηση με την εφαρμογή e-εγγραφές. 

πρέπει να προβούν και οι γονείς τελειόφοιτων μαθητών άλλων γυμνασίων που έχουν κάνει αίτηση 

προς τη ΔΕΠΠΣ για εγγραφή των παιδιών τους σε τυχόν κενές θέσεις της Α΄ Τάξης του σχολείου 

μας για το σχολικό έτος 2018-19. 

Τέλος, οι γονείς των τελειόφοιτων μαθητών του Πειραματικό Γυμνασίου Ηρακλείου που δεν έχουν 

αιτηθεί τη συνέχιση της φοίτησης των παιδιών τους στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, 

πρέπει να κάνουν με την εφαρμογή e-εγγραφές αίτηση εγγραφής για το Λύκειο που αντιστοιχεί στη 

διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των. 

Προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία! 

Ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, και η ακριβής ημερομηνία γέννησης α-

ποτελούν στοιχεία που πρέπει να ταυτιστούν μεταξύ της εφαρμογής e-εγγραφές και της υπηρεσιακής 

εφαρμογής Myschool. Για το λόγο αυτό, παρατίθεται στο τέλος αυτού του ενημερωτικού σχετικό 

μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ-

πουργείου Παιδείας για την ενυπόγραφη ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων. 

Δήλωση επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας, μαθήματος επιλογής και Προσανατολισμού 

Στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πρέπει να δηλωθούν και οι προτιμήσεις για τα ακόλουθα: 

 Ξένη Γλώσσα για εγγραφόμενους στην Α΄ Τάξη: Στο Γενικό Λύκειο, αντίθετα με το Γυμνάσιο, 

οι μαθητές διδάσκονται μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά), την οποία επιλέγουν 

με την εγγραφή τους στην Α΄ Τάξη και δεν μπορούν να αλλάξουν μέχρι την αποφοίτησή τους 

από το Λύκειο. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι μεταξύ των δύο που ο μαθητής διδάχτηκε στο 

γυμνάσιο. 

 Μάθημα Επιλογής για εγγραφόμενους στην Α΄ Τάξη: Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ Τάξης 

στο Γενικό Λύκειο περιλαμβάνει ένα Μάθημα Επιλογής (ΜΕ), το οποίο διδάσκεται 2 ώρες την 

εβδομάδα. Όλα τα ΜΕ εξετάζονται γραπτώς και συμμετέχουν στον ετήσιο Γενικό Μέσο Όρο. 

Είναι τα εξής: Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων, 

Εφαρμογές Πληροφορικής, Καλλιτεχνική Παιδεία: Εικαστικά, Καλλιτεχνική Παιδεία: Μουσική 

και Καλλιτεχνική Παιδεία: Θεατρολογία. Δυστυχώς στην εφαρμογή e-εγγραφές δεν ξεχωρίζουν 

οι τρεις κλάδοι του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία, συνεπώς δεν είναι καθορισμένο τι επιλέγει 

ο μαθητής. 

 Ομάδα μαθημάτων Προσανατολισμού για εγγραφόμενους στην Β΄ Τάξη: Στη Β΄ Τάξη οι δύο 

προσανατολισμοί είναι αυτός των Ανθρωπιστικών Σπουδών (με μαθήματα της ομάδας τα Αρχαία 

Ελληνικά [3ω/εβδ] και τις Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών[2ω/εβδ]) και αυτός των Θετι-

κών Σπουδών (με μαθήματα της ομάδας την Φυσική [3ω/εβδ] και τα Μαθηματικά [2ω/εβδ]).  

 Ομάδα μαθημάτων Προσανατολισμού για εγγραφόμενους στην Γ΄ Τάξη: Στη Γ΄ Τάξη οι τρεις 

προσανατολισμοί είναι (α) των Ανθρωπιστικών Σπουδών (μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

[5ω/εβδ], Ιστορία [3ω/εβδ], Λατινικά [3ω/εβδ], Λογοτεχνία [2ω/εβδ], Κοινωνιολογία [2ω/εβδ]), 

(β) των Θετικών Σπουδών (μαθήματα : Μαθηματικά [5ω/εβδ], Φυσική [3ω/εβδ], Χημεία 

[3ω/εβδ], Βιολογία [2ω/εβδ], Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 

[2ω/εβδ]), και (γ) των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (μαθήματα: Μαθηματικά 

[5ω/εβδ], Αρχές Οικονομικής Θεωρίας [3ω/εβδ], Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
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Περιβάλλον [2ω/εβδ], την Ιστορία [3ω/εβδ] και την Κοινωνιολογία [2ω/εβδ]). Η επιλογή στην Γ΄ 

Τάξη είναι ανεξάρτητη από αυτήν στη Β΄. 

 Μάθημα Επιλογής για εγγραφόμενους στην Γ΄ Τάξη: Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ Τάξης 

στο Γενικό Λύκειο περιλαμβάνει ένα Μάθημα Επιλογής (ΜΕ), το οποίο διδάσκεται 2 ώρες την 

εβδομάδα. Είναι τα εξής: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Σχέδιο 

Ελεύθερο, Σχέδιο Γραμμικό, Ιστορία της Τέχνης, Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά ως 2η Ξένη 

Γλώσσα. Ένας μαθητής μπορεί να δηλώσει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα 2 μαθήματα 

Σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή ένα από τα δύο θα πρέπει να διδαχτεί μετά το διδακτικό 7ωρο της 

ημέρας. Επίσης, η 2η Ξένη Γλώσσα δεν πρέπει να διαφέρει από αυτήν που διδάσκεται ο μαθητής 

ως 1η Ξένη Γλώσσα. 

Για την Ξένη Γλώσσα και τα Μαθήματα Επιλογής προτείνουμε τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής 

με σειρά προτίμησης. Ανεξάρτητα, επίσης, από την ηλεκτρονική δήλωση, παρακαλούμε να συμπλη-

ρωθεί χειρόγραφα η δήλωση που έλαβαν οι γονείς των τελειόφοιτων του Πειραματικού Γυμνασίου 

Ηρακλείου. 

Με την τρέχουσα νομοθεσία η οριστική δήλωση των παραπάνω επιλογών των μαθητών γίνεται σε 

αποκλειστικές προθεσμίες τον Σεπτέμβριο, οπότε τα παραπάνω λογικά έχουν τη θέση της αρχικής 

δήλωσης.  

Απαραίτητα έγχαρτα δικαιολογητικά  

Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει, τέλος, ότι για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι 

ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα 

παρακάτω δικαιολογητικά [τον Σεπτέμβριο]: 

1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής [δεν το έχουμε υπόψη μας] 

2. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος 

[για τους απόφοιτους του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου γίνεται υπηρεσιακή διαβίβαση] 

3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ι-

δίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: 

α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 10645/ 

ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120), σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν 

έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. 

β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μα-

θητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυ-

μάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SΜS. 

γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό 

Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής φοίτησης. 

δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. 

ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια 

δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) αν επι-

θυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2017 (Α΄ 74), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

[Υπόδειγμα της ζητούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη και μη επεξεργάσιμη μορφή] 
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5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δή-

μου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, ε-

φόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομι-

κής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα 

του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτε-

πάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της 

που ορίζονται στο άρθρο 11 της με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β' 120). 

Έκδοση σε pdf 

Ακολουθεί το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.  

Παρακαλούμε: 

1. προβείτε, αν είναι απαραίτητο, στις αναφερόμενες σε αυτό ενέργειες, 

2. συμπληρώστε και υπογράψτε στο απόκομμα στο κάτω μέρος, ότι ενημερωθήκατε συνολικά από 

το παρόν έγγραφο των 5 σελίδων, 

3. επιστρέψτε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο απόκομμα στο σχολείο με το παιδί σας άμεσα. 
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Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δη-

μόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για 

το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Προ-

κειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να 

είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλεί-

στε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς 

ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας 

ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο 

σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα. 

 Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η 

οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. 

Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε 

για την αλλαγή με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε 

τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν. 

 Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο 

σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθω-

σης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθη-

τής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραί-

τητες διαδικασίες. 

Σε περίπτωση εγγραφής στην Α' τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών που τώρα φοιτούν στην Γ' 

τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ' τάξη Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυ-

κείου, ισχύουν τα ανωτέρω. Επίσης, για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε να επικοινωνή-

σετε με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. 

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και του χρόνου εγγραφής θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύ-

κλιο. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγ-

γραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19. 

 Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών 

 Π.Ε. και Δ.Ε. 

----- ✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας 

 

Τμήμα 

Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα 

 

Έλαβα γνώση για το πε-

ριεχόμενη της 5σέλιδης 

αυτής ενημέρωσης 

 

 

(υπογραφή) 

Ημερομηνία 

Ηράκλειο, .... / 05 / 2018 

 


