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3° Γυμνάσιο Πειραιά  

Πληροφορίες: Μπέμπης Ιωάννης 

Τηλ./Φαξ: 2104204629  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης»,  

μαθητή/τριας τρίτης (Γ΄) τάξης  για το σχολικό έτος 2018-2019.  

 

Αγαπητέ γονέα 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας στην 

Α΄ ΓΕΛ ή Α΄ ΕΠΑΛ (το σχολικό έτος 2019-2020), καλείστε να υποβάλλετε «Ηλεκτρονική 

Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr συμπληρώνοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η  Ιουνίου 2019 και 

ώρα 00:00. 

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του 

γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Myschool ως κηδεμόνας.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών/αιτούσα κηδεμόνας δεν διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ 

(taxis) οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους 

αποκτήσει έγκαιρα. 

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέα/κηδεμόνα του οποίου τα ατομικά στοιχεία 

αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσει τον Διευθυντή 

του 3
ου

 Γυμνασίου Πειραιά προκειμένου ο τελευταίος να καταχωρίσει τα παραπάνω 

στοιχεία στο ΠΣ Myschool στα πεδία:  Όνομα κηδεμόνα – Επώνυμο κηδεμόνα της 

Καρτέλας Οικογενειακά Στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis). 

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης προτίμησης 

καταχωρίζονται στοιχεία όπως:  
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1. Το e-mail του κηδεμόνα μαθητή/τριας.  

2. Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας.  

3. Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης 

4. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου 

του μαθητή/τριας) 

5. Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας  

6. Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση 

7. Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της 

μαθητή/-τριας 

Επισημαίνεται ότι κατά την εγγραφή στην Α΄ Τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. είναι 

απαραίτητο να συμπληρωθούν - πέραν των αριθμημένων από το 1 έως 7 - και τα κάτωθι 

στοιχεία:  

 Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. 

 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος 

 Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου) 

 Μαθήματα επιλογής ( Α΄ και Γ΄ Λυκείου) 

Διευκρινίζεται ότι ο μαθητής/τρια που επιθυμεί να φοιτήσει σε ΓΕ.Λ. δεν δηλώνει σχολείο 

προτίμησης στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετείται σύμφωνα με απόφαση του 

Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης 

κατοικίας του. 

 

Όσον αφορά την εγγραφή στην Α’ Τάξη ημερήσιου  ή  εσπερινού ΕΠΑ.Λ. είναι 

απαραίτητο να συμπληρωθούν - πέραν των αριθμημένων από το - και τα κάτωθι στοιχεία: 

 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος 

 Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή 

 της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. 

Σημειώνεται ότι η κατάταξή του μαθητή/τριας σε ΕΠΑ.Λ. προτίμησής του θα γίνει με βάση 

τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.  
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Στην περίπτωση που ο/η γονέας/κηδεμόνας συναντά δυσκολία στη συμπλήρωση των 

απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-εγγραφές) μπορεί να απευθύνεται στο Help 

Desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της 

πλατφόρμας e-eggrafes (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ή με e-mail μέσω της 

σελίδας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον συνδεθούν, επιλέγοντας 

απαραίτητα τύπο σχολείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.). Επίσης, μπορεί να απευθύνεται στο 3ο
 

Γυμνάσιο Πειραιά ή στην πλησιέστερο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. της κατοικίας τους τις ώρες 

λειτουργίας της εκτός των ημερών και ωρών που διενεργούνται οι Πανελλαδικές 

Εξετάσεις. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Μετά την οριστική κατάταξή του μαθητή/τρια σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ.ή ΕΠΑ.Λ. ο/η 

ενδιαφερόμενος/η θα ενημερωθεί μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και οφείλει να παρουσιαστεί για την 

οριστική εγγραφή  προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:  

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019) και 

β.  Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 20
η
  έως την 28

η
 Ιουνίου 2019 για την Α’ φάση ηλεκτρονικών 

εγγραφών και από την 1
η
  έως την 5

η
  Ιουλίου για την Β’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών 

Μαΐου – Ιουνίου 2019. 

Οι αιτούντες/-σες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της Ηλεκτρονικής Αίτησής τους ή 

διαγραφής και υποβολής νέας όσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes δέχεται 

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την τοποθέτηση/κατανομή σε 

σχολική μονάδα. 

                                                                    Ο Διευθυντής 

Μπέμπης  Ιωάννης 

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

