
 
1 

 

Β’ ΦΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΟ MYSCHOOL 

 

Ημερομηνίες 

22 Ιουνίου 2018 
Αποτελέσματα κατανομής Α’ φάσης εγγραφών διαθέσιμα για 
Δντες-ντριες σχολείων και μαθητές 

22 – 29 Ιουνίου 2018 Επιβεβαίωση εγγραφών Α’ φάσης από Δντες-ντριες 

25 – 29 Ιουνίου 2018 
Β’ φάση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτί-
μησης 

2 Ιουλίου 2018 
Αποτελέσματα κατανομής Β’ φάσης εγγραφών διαθέσιμα για 
Δντες-ντριες σχολείων και μαθητές 

2 – 6 Ιουλίου 2018 Επιβεβαίωση εγγραφών Β’ φάσης από Δντές-ντριες 

 

Οδηγίες για την καταχώριση μαθητών στο myschool 

 Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει στο myschool το πεδίο του νέου σχολικού έτους 

2018-19.  

 Οι μαθητές που έκαναν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes, θα καταχωρισθούν στο myschool αυτόματα. Ως εκ 

τούτου, οι Δντές-ντριες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν μαθητές ΕΠΑΛ στο 

myschool για το Σχ. Έτος 2018-19. 

 Κατόπιν των παραπάνω, οι Δντές-ντριες των ΕΠΑ.Λ. παρακαλούνται να ακολουθή-

σουν την εξής διαδικασία: 

 

Α’ φάση αιτήσεων – Α’ κατανομή 

 Στις 19 Ιουνίου θα πρέπει όλα τα ΕΠΑ.Λ. να έχουν εκδώσει και καταχωρίσει στο 

myschool τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής 

περιόδου για όλες τις τάξεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο 63210/Δ4/20-04-2018. 

 Στις 20 Ιουνίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα «ενημερωθεί» από το 

myschool για τους μαθητές που προβιβάστηκαν ή απορρίφθηκαν. 

 Στις 21 Ιουνίου θα γίνει η πρώτη κατανομή των μαθητών, που έκαναν Ηλεκτρονική 

Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης, οι οποίοι προβιβάστηκαν στην πρώτη εξε-

ταστική περίοδο του Ιουνίου ή δεν απορρίφθηκαν λόγω απουσιών. 

 Τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής θα είναι διαθέσιμα για τους Δντές-ντριες 

και τους μαθητές την Παρασκευή 22 Ιουνίου. 

 Μαθητές που απορρίφθηκαν λόγω απουσιών θα μπορούν να κάνουν τροποποίηση 

της δήλωσής τους στην δεύτερη περίοδο Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δη-

λώσεων Προτίμησης στο e-eggrafes από τις 25 έως 29 Ιουνίου. 

 Μαθητές που παίρνουν μέρος στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου, α) θα μπο-

ρούν να κάνουν τροποποίηση της αίτησής τους στην περίπτωση που δεν προβιβα-
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στούν και β) η αίτησή τους θα κατανεμηθεί με την δεύτερη κατανομή στην περί-

πτωση που προβιβαστούν.  

 Μετά την πρώτη κατανομή, οι μαθητές που έκαναν δήλωση προτίμησης, θα εμφα-

νίζονται στην πλατφόρμα e-eggrafes σε κάθε ΕΠΑΛ. 

 Αμέσως μετά την κατανομή και μέχρι τις 29 Ιουνίου οι Δντές-ντριες των ΕΠΑ.Λ. θα 

πρέπει να κάνουν Επιβεβαίωση Εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-

eggrafes των μαθητών που έκαναν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προ-

τίμησης στο σχολείο τους.  

 Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει κάνει αίτηση εγγραφής σε τάξη ή τομέα ή ειδι-

κότητα στο οποίο δεν έχει το δικαίωμα εγγραφής (βάση της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-01-

2018, ΦΕΚ 120Β’), ο Δντής-ντρια δε θα κάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του, αλ-

λά ο μαθητής θα προχωρήσει σε διαγραφή της αίτησης του και υποβολή νέας. 

 Οι Δντές-ντριες των Γυμνασίων θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή e-eggrafes 

προκειμένου να ενημερωθούν για το Λύκειο υποδοχής των τελειόφοιτων του σχο-

λείου τους και για να στείλουν τα απολυτήρια στα αντίστοιχα Λύκεια. 

 Η διαδικασία της Επιβεβαίωσης Εγγραφής περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. 

 

Β’ φάση αιτήσεων – Β’ κατανομή. 

 Από Δευτέρα 25 Ιουνίου έως και Παρασκευή 29 Ιουνίου θα διενεργηθεί η δεύτερη 

περίοδος Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης.  

 Στις 2 Ιουλίου θα γίνει η δεύτερη κατανομή. Οι μαθητές που έκαναν Ηλεκτρονική 

Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης κατά τη Β’ φάση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 

Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης, θα εμφανίζονται αναλόγως στα ΕΠΑΛ που δή-

λωσαν. 

 Από τις 2-6 Ιουλίου οι Δντές-ντριες θα πρέπει να κάνουν Επιβεβαίωση Εγγραφής 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes των μαθητών που κατανεμήθηκαν στο 

σχολείο τους κατά την δεύτερη κατανομή. 

 

Τροποποίηση – διαγραφή αιτήσεων  

 Οι μαθητές που έκαναν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης κατά 

την Α’ περίοδο εγγραφών (14-05-2018 έως 06-06-2018) και έχουν κατανεμηθεί δεν 

μπορούν να κάνουν τροποποίηση της εγγραφής τους.  

 Μαθητές που θέλουν να τροποποιήσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δή-

λωση Προτίμησης, για οποιονδήποτε λόγο, θα μπορούν κατά την δεύτερη περίοδο 

εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018) να απευθύνονται στον Δντή-ντρια του σχο-

λείου, όπου έχουν υποβάλει αίτηση, προκειμένου να διαγράψει την αίτησή τους 

και να υποβάλουν νέα. 

 Ο μαθητής ή κηδεμόνας ζητά με υπεύθυνη δήλωσή του από τον Δντή-ντρια (ο ο-

ποίος αρχειοθετεί τις υπεύθυνες δηλώσεις) να διαγράψει την αίτηση που έχει υπο-

βάλει. Η αίτηση διαγράφεται οριστικά και ο μαθητής υποβάλλει νέα αίτηση κατά 
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την δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018). Οι μαθητές αυτοί, θα 

εμφανίζονται στην πλατφόρμα e-eggrafes σε κάθε ΕΠΑΛ μετά τη δεύτερη κατανο-

μή. 

 Σε περίπτωση που ένας μαθητής δεν έχει κατανεμηθεί, θα έχει το δικαίωμα τροπο-

ποίησης της αίτησής του, απευθείας μέσω της εφαρμογής e-eggrafes.  

 Όσοι μαθητές υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης 

την Β’ περίοδο εγγραφών, όσο είναι ενεργοποιημένη η πλατφόρμα e-eggrafes για 

υποβολή αιτήσεων, θα μπορούν να τροποποιούν την αίτησή τους. 

 

Καταχώριση μαθητών στο myschool 

 Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών θα καταχωρισθούν αυτόματα (χωρίς 

δική σας παρέμβαση) στο ΠΣ myschool οι μαθητές, από την Α’ και Β’ φάση εγγρα-

φών που έχουν ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί η εγγραφή τους στο e-eggrafes από 

τον Δντή-ντρια του σχολείου. Μαθητές για τους οποίους δεν έχει γίνει επιβεβαίωση 

εγγραφής στο e-eggrafes, δεν θα καταχωρισθούν στο myschool. 

 Μαθητές που φοίτησαν ή αποφοίτησαν πριν από το 2013-2014 και δεν είναι κατα-

χωρισμένοι στο myschool θα καταχωρισθούν από τους Δντές-ντριες. 

 Κατά την καταχώριση των μαθητών από το e-eggrafes στο myschool, οι μαθητές 

που δεν είναι καταχωρισμένοι ήδη στο myschool, θα εμφανίζονται στο myschool με 

τον αριθμό αίτησής τους από το e-eggrafes και όχι με τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Οι Δντές-ντριες των ΕΠΑΛ θα πρέπει για αυτές τις περιπτώσεις να καταχωρίσουν τα 

στοιχεία των μαθητών βάσει του αριθμού αίτησής τους και των δικαιολογητικών 

που έχουν προσκομίσει στο σχολείο κατά την Επιβεβαίωση Εγγραφής τους. 

 Με αυτό τον τρόπο θα καταχωρισθούν όλοι οι μαθητές που δεν υπάρχουν ήδη στο 

myschool. 

Οι εγγραφές θα συνεχιστούν από τις 3-11 Σεπτεμβρίου 2018 και κατ’ εξαίρεση από 

τις 12 – 21 Σεπτεμβρίου 2018 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Υ.Α 10645/Δ4/22-

1-2018, μόνο σε υπάρχοντα τμήματα. 


