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ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ     ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

Όταν οι γονείς ενός μαθητή  επιθυμούν να αλλάξει σχολικό περιβάλλον 

το παιδί τους (δηλαδή να φύγει από το σχολείο που φοιτά και να πάει με 

μετεγγραφή σε άλλο), ως προς τη διαδικασία θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν 

τους τα παρακάτω: 

 

1. Επισκέπτονται το σχολείο που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους. 

Έχουν μαζί τους αποδεικτικό στοιχείο που θα φαίνεται η νέα Δ/νση 

κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή συμβόλαιο ενοικίασης 

κατοικίας θεωρημένο από την εφορεία). 

 

2. Ο Δ/ντής του νέου σχολείου, αφού βεβαιωθεί ότι η κατοικία του μαθητή 

είναι εντός των ορίων του σχολείου που προΐσταται, χορηγεί βεβαίωση 

όπου θα αναφέρεται ότι εγκρίνει τη μετεγγραφή του μαθητή στο 

σχολείο του. 

 
3. Ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στο 

Δ/ντή του σχολείου όπου φοιτά και είναι γραμμένο το παιδί και 

υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής. 

 
4. Ο Δ/ντής χορηγεί ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο γονέα ή κηδεμόνα,  

το οποίο  θα προσκομίσει στο νέο σχολείο και θα γράψει το παιδί του.  
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5. Τα υπόλοιπα χαρτιά θα σταλούν υπηρεσιακά από το παλιό στο νέο 

σχολείο. 

 

6. Όταν η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται μετά τις 15 Μαΐου, ο μαθητής 

γίνεται δεκτός στο νέο σχολείο μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ 

ο Τίτλος Σπουδών εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερομηνία από το 

Δ/ντή του σχολείου προέλευσης. 

 
7. Αιτήσεις μετεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος γίνονται δεκτές μετά 

την 1η Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό μετεγγραφής 

εκδίδεται μετά την ημερομηνία χορήγησης των τίτλων στους μαθητές. 

 

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφών, ειδικά προς τη λήξη του διδακτικού 

έτους, καλό είναι οι γονείς να επικοινωνούν με το νέο σχολείο που θα φοιτήσει 

το παιδί τους, προκειμένου να μπορέσει ο Δ/ντής να υπολογίσει τον αριθμό 

των νέων μαθητών και το δυναμικό του σχολείου γενικότερα στον 

προγραμματισμό του σχολείου (αν υπάρχουν θέσεις, δεύτερη ξένη γλώσσα, 

ολοήμερο σχολείο κτλ) 

 

 

 

Ο  Διευθυντής 

 

 

 

 

 

 

Κασσέρης Μάριος  


