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ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. ιδιωτικών σχολείων»
Σχετ: 1. το άρθρο 9, παρ.4 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2005, Β’)
2. την με υπ’ αριθμ. Φ1α/80206/Δ4/21-05-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατόπιν αρκετών ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας, σας υπενθυμίζουμε ότι
σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ.1 ισχύει: «Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ., οι τίτλοι των
αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος
άρθρου, στο ΓΕ.Λ. που έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας
της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγγραφή στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. με τίτλο
που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει
διαβιβαστεί υπηρεσιακώς από το Γυμνάσιο».

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ.2: «Για τα ιδιωτικά
σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων
μαθητών/τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοιτούν κατά το
τρέχον σχολικό έτος στη Γ’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου ή Β΄ Λυκείου μόνο εφόσον επιθυμούν να
εγγραφούν/ μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ.».

Κατά συνέπεια, για την εγγραφή μαθητών/τριών που αποφοιτούν από
δημόσιο Γυμνάσιο και επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη ιδιωτικού ΓΕ.Λ., δεν
απαιτείται αίτηση ηλεκτρονική εγγραφής. Παράλληλα, οι Διευθυντές/ντριες των
δημόσιων Γυμνασίων μπορούν να αποστέλλουν υπηρεσιακώς και επί αποδείξει τους
απολυτήριους τίτλους στο ιδιωτικό ΓΕ.Λ. επιλογής τους, αφού διασφαλίσουν τα
απαραίτητα τεκμήρια, (όπως αίτηση των κηδεμόνων να συνεχίσει το παιδί τους τη

φοίτηση του σε συγκεκριμένο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο από το οποίο υπάρχει
έγγραφη αποδοχή εγγραφής).
Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση που για κάποιο μαθητή που θα φοιτήσει
στην Α΄ τάξη σε ιδιωτικό ΓΕ.Λ. έχει λανθασμένα υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση από
τον κηδεμόνα, ο μαθητής θα τοποθετηθεί σε δημόσιο ΓΕ.Λ. από τη ΔΔΕ Ανατ. Αττικής
σύμφωνα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του και το απολυτήριό του θα
διαβιβαστεί υπηρεσιακώς και θα παραμείνει στο ΓΕ.Λ. πρώτης εγγραφής.
Ακολούθως, το Σεπτέμβριο ο κηδεμόνας θα ζητήσει μετεγγραφή στο ιδιωτικό ΓΕ.Λ.
επιλογής. Για την αποφυγή της ανωτέρω χρονοβόρας διαδικασίας, παρακαλούνται οι
Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών οι
οποίοι είναι βέβαιο ότι θα εγγραφούν στην Α’ τάξη σε ιδιωτικά ΓΕΛ, ότι υπάρχει
δυνατότητα διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης (εφόσον αυτή έχει υποβληθεί) και
να αποστείλουν υπηρεσιακώς και επί αποδείξει τους απολυτήριους τίτλους στο
ιδιωτικό ΓΕ.Λ. επιλογής τους.
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