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ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-epal θα είναι σε λειτουργία μέχρι και 

τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. 

Κατά την περίοδο αυτή θα μπορούν να υποβάλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-epal 

δηλώσεις με τους προσωπικούς κωδικούς taxis για: 

 Εγγραφές: Όσοι μαθητές/τριες δεν μπόρεσαν να κάνουν δήλωση προτίμησης μέσω του 

συστήματος e-epal για εγγραφή σε ΕΠΑΛ της επιλογής τους, μπορούν κατά την περίοδο 

αυτή να υποβάλουν δήλωση προτίμησης. 

 Ανανεώσεις εγγραφής: Όσοι μαθητές/τριες δεν έκαναν ανανέωση εγγραφής στις 

ημερομηνίες που είχαν οριστεί, μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στην 

πλατφόρμα e-epal. 

 Μετεγγραφές: Όσοι μαθητές/τριες θέλουν να μετεγγραφούν από ΕΠΑΛ σε άλλο ΕΠΑΛ ή 

από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης, 

δηλώνοντας το ΕΠΑΛ στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν. 

 Διορθώσεις – Ανακλήσεις: Όσοι μαθητές/τριες θέλουν να αλλάξουν την δήλωση που 

υπέβαλαν ή έχουν υποβάλει περισσότερες από μία (1) δηλώσεις κατά την περίοδο 

εγγραφών του Ιουνίου, να απευθύνονται στο διευθυντή του σχολείου που 

κατανεμήθηκαν. Ο διευθυντής μπορεί να διαγράψει τη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες 

που στάλθηκαν με e-mail στις 29-06-2017. Κατόπιν, ο μαθητής/τρια υποβάλλει νέα 

δήλωση. 

 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

Μαρούσι, 01-09-2017 

Αριθ. Πρωτ. Φ1α/ 144400  /Δ4 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 

της χώρας 

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

(μέσω των ΠΔΕ) 

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  

 Επαγγελματικά Λύκεια  (μέσω  των 

Δ/νσεων Δ.Ε.) 

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή  

Τεχνών και Επαγγελμάτων 

Θεσσαλονίκης 151 176 10 Καλλιθέα 

Email: info@sivitanidios.edu.gr 

 

 

  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Β΄  

----- 

  Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Ολυμπία Μαραγκού 

                           Κωνσταντίνα Φλώρου 

depek_merimna@minedu.gov.gr 

Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2859 

ΦΑΞ: 210 344 2365 
 

 

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από 

το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 

να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_merimna@minedu.gov.gr


 
 

Παρακαλούμε οι διευθυντές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαγραφές των δηλώσεων των 

μαθητών/τριών γιατί η διαγραφή είναι μόνιμη. 

Οι διευθυντές των σχολείων ενημερώνουν τους κηδεμόνες – μαθητές/τριες που 

παρουσιάστηκαν για εγγραφή στις σχολικές μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ότι οφείλουν να 

υποβάλουν και ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης στο e-epal. 

Η πλατφόρμα e-epal θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 08:00 

έως 10:00 για να γίνει η πρώτη κατανομή των μαθητών/τριών που υπέβαλαν ήδη δήλωση. 

Η δεύτερη κατανομή των μαθητών/τριών θα γίνει την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και θα είναι 

διαθέσιμη στα σχολεία μετά τις 11:00. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 που απορρίφθηκαν λόγω 

απουσιών τη σχολική χρονιά 2016-2017, μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΔΔΕ έως 

τις 11 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στα ειδικά τμήματα που 

θα δημιουργηθούν όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του Ν.4473/2017. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
 Γραφείο κ. Υπουργού 
 Γραφείο κ. Υφυπουργού 

 Γραφείο κ. Αν. Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Eκπαίδευσης 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –Τμήμα Β’ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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