Αγαπθτοί γονείσ/κθδεμόνεσ,
Σασ ενθμερώνουμε ότι οι εγγραφζσ-ανανεώςεισ εγγραφών-μετεγγραφζσ των μακθτών/τριών
ςτα Δθμόςια Λφκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξθ θμερθςίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξθ εςπερινοφ,
(ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το ςχολικό ζτοσ 2022-23 κα πραγματοποιθκοφν θλεκτρονικά μζςω
τθσ εφαρμογισ e-εγγραφζσ (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).
Προκειμζνου να αποφευχκοφν εγκαίρωσ τυχόν προβλιματα, ςασ επιςθμαίνουμε τα ακόλουκα:


Η είςοδοσ ςτθν εφαρμογι e-εγγραφζσ γίνεται με κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis). Ο κθδεμόνασ που
κα υποβάλει θλεκτρονικά τθν αίτθςθ με κωδικοφσ ΓΓΠΣ (taxis) κα πρζπει να είναι
αυτόσ/ι που ζχει δθλωκεί ωσ «Κθδεμόνασ e-εγγραφζσ» ςτο ςχολείο όπου φοιτά τώρα
ο/θ μακθτισ/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμζνου να επικαιροποιθκοφν τα ςτοιχεία
ςασ, κα πρζπει: α. ο γονζασ/κθδεμόνασ που κα υποβάλει τθν θλεκτρονικι αίτθςθ
(κθδεμόνασ e-εγγραφζσ) να ςυμπλθρώςει τθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ (πεδίο 3α) και β.
ο ζτεροσ κθδεμόνασ να ςυμπλθρώςει τθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ (πεδίο 3β), και να τισ
αποςτείλουν/κατακζςουν ςτο ςχολείο. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθ
ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων από τον/τθ γονζα/κθδεμόνα που κα ςυμπλθρώςει το
πεδίο 3α ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ, κακώσ κα πρζπει ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο να
ςυμπλθρώςει ακριβώσ τα ςτοιχεία του/τθσ όπωσ εμφανίηονται ςτο taxisnet.



Η διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, βάςει τθσ οποίασ κα εγγραφεί-κατανεμθκεί ο/θ
μακθτισ/τρια, είναι αυτι θ οποία κα ςυμπλθρώςετε ςτισ υπεφκυνεσ δθλώςεισ (κα
πρζπει να ταυτίηεται και ςτισ δφο δθλώςεισ). Αν θ διεφκυνςθ είναι διαφορετικι από αυτι
που ζχει ιδθ δθλωκεί ςτο ςχολείο και ζχει καταχωριςτεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
myschool, δθλαδι δεν κατοικείτε πλζον ςτθν ίδια διεφκυνςθ, παρακαλείςτε να
επικοινωνιςετε ζγκαιρα με τθ ςχολικι μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/θ μακθτισ/τρια και
να προςκομίςετε τα ςχετικά δικαιολογθτικά που κα ςασ ηθτιςουν, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ αλλαγι.



Η ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ είναι αυτι θ οποία ζχει ιδθ
δθλωκεί ςτο ςχολείο και ζχει καταχωριςτεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool. Αν
υπάρχει κζμα διόρκωςθσ, παρακαλείςτε να τθν πραγματοποιιςετε άμεςα ςτο ςχολείο
όπου φοιτά τώρα ο/θ μακθτισ/τρια, μετά από επικοινωνία με τθ ςχολικι μονάδα που
κα ςασ ενθμερώςει για τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ.



Ο Αρικμόσ Μθτρώου μακθτι/τριασ αναγράφεται ςε ζγγραφα από το ςχολείο, όπωσ θ
βακμολογία τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε κάποιο τζτοιο
ζγγραφο ςτθ διάκεςι ςασ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το ςχολείο για να ςασ δώςουν
τον αρικμό.



Η κατανομι των μακθτών/τριών τθσ Α΄ τάξθσ ςε

Δθμόςια Γενικά Λφκεια γίνεται

ςφμφωνα με τθ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ από τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ. Κατά ςυνζπεια, για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με τθ χωροταξικι
κατανομι μπορείτε να καλείτε ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.

Επιςθμαίνεται ότι θ εφαρμογι e-εγγραφζσ δεν διατθρεί αρχείο αιτιςεων προθγοφμενων ετών.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, όλα τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςτεί διαγράφονται.
Για τισ λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ και τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ, κα
ενθμερωκείτε με νεότερθ εγκφκλιο. Σε κάκε περίπτωςθ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ.
Παρακαλοφμε για τισ άμεςεσ ενζργειζσ ςασ προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν απρόςκοπτα οι
εγγραφζσ των μακθτών/τριών για το ςχολικό ζτοσ 2022-23.

Από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

