
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου σχετικά με εγγραφές-

μετεγγραφές μαθητών:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-

γραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Σχετ.: Η υπ’ αρίθμ. 72367/ΓΔ4/17-06-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της

υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοί-

τηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης» (Β’ 2005).»

Επισημαίνεται ότι:

α) Για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθη-

τών/τριών (ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες), που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κα-

τά το τρέχον σχολικό έτος 2020 – 2021.

β) Οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια αυτεπάγγελτα, εφό-

σον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του/της.

η)  Υποβάλλουν  Ηλεκτρονική  Αίτηση  μέσω  της  εφαρμογής  e-εγγραφές  οι  μαθητές/τριες  που

προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία της τάξης

ή του τίτλου από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή η Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικότερα, οι

μαθητές/τριες  που  προέρχονται  από  ξένα  σχολεία  του  εξωτερικού  υποβάλλουν  Ηλεκτρονική

Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές υπό την προϋπόθεση ότι  κατέχουν τη Βεβαίωση Α-

ντιστοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ την οποία στη

συνέχεια θα καταθέσουν στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί  με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Αν  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  συγκεκριμένη  διαδικασία,  οι  αιτήσεις  των  παραπάνω  μαθη-

τών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.

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

 Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης  ο έτερος κηδεμόνας  πρέπει  άμεσα να δηλώ-

σει  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  (είτε  με  αποστολή  e-mail  είτε  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.

1599/1986)  στον/στη  Διευθυντή/ντρια  των  Γενικών  Λυκείων  ή  Επαγγελματικών  Λυκείων  ή

Πρότυπων  Επαγγελματικών  Λυκείων  ότι  εγκρίνει  το  περιεχόμενο  της  ηλεκτρονικής  αίτησης,

όπως εκείνο έχει υποβληθεί

 Οι  αιτούντες/σες,  οι  οποίοι/ες  δηλώσουν  Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα  στην  οποία  δεν  έχουν

δικαίωμα  να  εγγραφούν,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να

ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές.

 Οι μαθητές/τριες,  που  επιθυμούν  να  φοιτήσουν  σε  ΓΕ.Λ.,  δεν  δηλώνουν  σχολείο  προτίμη-

σης  στην  εφαρμογή  e-εγγραφές,  αλλά  τοποθετούνται  σύμφωνα  με  απόφαση  του/της  Δι-



ευθυντή/ντριας  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ανάλογα  με  την  περιοχή  της  μόνιμης  κατοι-

κίας τους.  Σε περίπτωση που οι  περιοχές  των σχολείων δεν μπορούν να καθοριστούν στο

πλαίσιο  της  δικαιοδοσίας  ενός/μιας  μόνο  Διευθυντή/ντριας  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,

καθορίζονται  με  απόφαση  του/της  αρμόδιου/ας  Περιφερειακού/ής  Διευθυντή/ντριας  Εκ-

παίδευσης.

 Οι  κηδεμόνες  των  ανήλικων  μαθητών/τριών  και  οι  ενήλικοι/ες  μαθητές/τριες  πρέπει  να

γνωρίζουν  ότι  η  κατανομή  των  μαθητών/τριών  σε  ΕΠΑ.Λ.  γίνεται  με  βάση  τη  σειρά  προ-

τίμησης  που  δηλώθηκε  και  θα  γίνει  σε  Τάξεις,  Τομείς  και  Ειδικότητες  που  πληρούν  τις

προϋποθέσεις  λειτουργίας  τους,  ενώ  η  κατανομή  τους  σε  Π.ΕΠΑ.Λ.  γίνεται  εφόσον  το

Π.ΕΠΑ.Λ.  δηλώνεται  ως  πρώτη  προτίμηση  και  η  τελική  επιλογή  τους  πραγματοποιείται

με βάση τον βαθμό Απολυτηρίου Γυμνασίου.

 Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια έχει υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση δηλώνο-

ντας την πρόθεσή του/της για μετεγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.), θεω-

ρείται  ότι  έχει  πραγματοποιήσει  την  ανανέωση  εγγραφής  του/της  στη  σχολική  μονάδα

προέλευσης.

 Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., οι ενδιαφερό-

μενοι/ες  εισέρχονται  εκ  νέου  προκειμένου  να  ενημερωθούν  μέσω  της  εφαρμογής

e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  εξαιρετικά  επείγουσα  ανάγκη  να  αντιμετωπιστούν  οι  άμεσοι

κίνδυνοι  από  τη  διάδοση  του  νέου  κορωνοϊού  COVID-19  οφείλουν  να  αποστείλουν  Υ-

πεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese  )

και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να

παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή με-

τεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων

β.  Για  τα ΕΠΑ.Λ.  από  την  6η Ιουλίου 2021  έως τη  16η Ιουλίου  2021 ηλεκτρονικά  ή  κατά

το  ίδιο  χρονικό  διάστημα,  με  φυσική  παρουσία,  κατά  τις  ημέρες  θερινής  εφημερίας

των σχολικών μονάδων.-

https://www.gov.gr/

