
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Μετεγγραφές από δημόσιο σε δημόσιο Γυμνάσιο 

1. Μετεγγραφή μαθητή δημοσίου Γυμνασίου σε δημόσιο Γυμνάσιο γίνεται  υποχρεωτικά για 
τη υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από 
τους παρακάτω λόγους:  

α) Ότι ο μαθητής μετοίκησε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη 
φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή  

β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης 
κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή  

γ) Ότι ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει 
ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.  

δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και 
αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.  

ε) Ότι ο μαθητής απέκτησε δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.  

Οι μετεγγραφές αυτές ενεργούνται με  έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο 
γίνεται η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητού, που συνοδεύεται από τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει 
από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι 
υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.  

2. Μετεγγραφές μαθητών δημοσίου Γυμνασίου σε δημόσιο Γυμνάσιο ενεργούνται από 
υπηρεσιακή ανάγκη ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων τους σε περίπτωση:  

α) καταργήσεως Γυμνασίου  

β) ιδρύσεως Γυμνασίου  

γ) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος  

δ) υπεραριθμίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν  

Για τις μετεγγραφές αυτές την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ο Διευθυντής της οικείας 
Διεύθυνσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις ενεργούμενες  προς υλοποίηση των κυρώσεων 
αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τις οποίες, πλην της επιλογής του σχολείου υποδοχής, η 
αρμοδιότητά του είναι μόνο εκτελεστική.  

Οι μετεγγραφές που γίνονται κατάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή για άρση υπεραριθμίας των 
μαθητών ενεργούνται βάσει των χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν και 
προς τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών.  

Μετεγγραφές από ιδιωτικό σε δημόσιο Γυμνάσιο  

1. Μετεγγραφή μαθητή ιδιωτικού Γυμνασίου σε δημόσιο Γυμνάσιο γίνεται  υποχρεωτικά για τη 
υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους 

παρακάτω λόγους:  



α) Ότι ανέκυψε αδυναμία καταβολής των δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η φοίτησης του 
μαθητή σε ιδιωτικό σχολείο.  

β) Ότι ο μαθητής μετοίκησε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη 
φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή  

γ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και 
αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.  

δ) Ότι ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει 
ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.  

ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης 
κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή  

ζ) Ότι ο μαθητής απέκτησε δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.  

Οι μετεγγραφές αυτές ενεργούνται με  έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο 
γίνεται η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητού, που συνοδεύεται από τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει 
από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι 
υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.  

2. Μετεγγραφές μαθητών ιδιωτικού Γυμνασίου σε Δημόσιο Γυμνάσιο ενεργούνται εξ 
υπηρεσιακής υποχρεώσεως ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων τους σε περίπτωση:  

α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή τάξεως αυτού  

β) υπερβάσεως του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών  

γ) επιβολής σε μαθητή της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.  

Για τις μετεγγραφές αυτές την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ο Διευθυντής της οικείας 
Διεύθυνσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις ενεργούμενες  προς υλοποίηση των κυρώσεων 
αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τις οποίες, πλην της επιλογής του σχολείου υποδοχής, η 
αρμοδιότητά του είναι μόνο εκτελεστική.  

Οι μετεγγραφές των παραπάνω περιπτώσεων μπορεί να ενεργούνται και σε Ιδιωτικά Γυμνάσια 
της προτιμήσεως του κηδεμόνα των μαθητών, αλλά μόνο σε περίπτωση κατάθεσης από αυτόν 
έγγραφης σχετικής δηλώσεως.                           

Μετεγγραφές από ιδιωτικό σε ιδιωτικό Γυμνάσιο 

Μετεγγραφή μαθητή ιδιωτικού Γυμνασίου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτικά για τη 
υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, υπό τον όρο ότι η μετεγγραφή αύτη δεν 
συνεπάγεται υπέρβαση του επιτρεπομένου αριθμού μαθητών, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει 
ένας από τους παρακάτω λόγους:  

α) Ότι ο μαθητής μετοίκησε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη 
φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή  

β) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και 
αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.  



γ) Ότι ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει 
ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.  

ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης 
κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή  

Οι μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται το σχολείο από το οποίο γίνεται η 
μετεγγραφή.  

Μετεγγραφές από δημόσιο σε ιδιωτικό Γυμνάσιο   

Η μετεγγραφή από δημόσιο σε ιδιωτικό Γυμνάσιο χωρεί ελευθέρως  
Οι μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται το σχολείο από το οποίο γίνονται..  

Προθεσμίες μετεγγραφών  

Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.  

Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή 
Γραφείου Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 
ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου – 
Ιουνίου.  

Διαδικασία μετεγγραφών  

1. Οι μετεγγραφές ενεργούνται μετά από έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο γίνεται 
η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητή, η οποία συνοδεύεται από τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει 
από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι 
υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής. Η έγκριση της μετεγγραφής γνωστοποιείται 
με υπηρεσιακό σημειώματος στο Διευθυντή του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.  

2. Μετεγγραφές μαθητών εκτός των ορίων του Νομού υπόκεινται αποκλειστικά εις την έγκριση 
του Διευθυντή του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.  

3. Οι μετεγγραφές από δημόσιο προς ιδιωτικό και από ιδιωτικό προς ιδιωτικό σχολείο 
ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το 
σχολείο από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.  

4. Ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή υποχρεούται αμέσως μετά 
την έγκριση της μετεγγραφής, το ταχύτερο:  

α) Να εφοδιάσει τον μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα, δυνάμει του οποίου ο μαθητής 
αυτός δύναται να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο όπου 
μετεγγράφεται, μέχρι να λάβει το Ατομικό Δελτίο του.  

β) Να συμπληρώσει και να επισημοποιήσει, με σφραγίδα και υπογραφή, το προς διαβίβαση 
πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή  

γ) Να μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο επί ομοιότυπο Δελτίο τα στοιχεία, 
επώνυμο, όνομα – όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμόν Μητρώου Μαθητών, τα τυχόν 



υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς) που αφορούν στο σχολικό έτος που γίνεται η 
μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του Ατομικού Δελτίου (αριθμό πρωτοκόλλου, 
ημερομηνία, σχολείο προορισμού, απόφαση). Το συντασσόμενο αντίγραφο Ατομικού Δελτίου, 
που μπορεί να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, επισημοποιημένο και αυτό, 
καταλαμβάνει τη θέση του αποσταλέντος πρωτοτύπου  

δ) Να ενημερώσει περί της μεταβολής αυτής, το Μητρώο Μαθητών και  

ε) Να αποστείλει υπηρεσιακώς και επί αποδείξει στο σχολείο όπου μετεγγράφεται ο μαθητής 
το κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένο πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.  

Προκειμένου περί ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω πρωτότυπο Ατομικό 
Δελτίο, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης  

4. Ο Διευθυντής του σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή μετά τη λήψη του Ατομικού 
Δελτίου καταχωρίζει τα στοιχεία του μαθητή στο Μητρώο Μαθητών και εντάσσει το Ατομικό 
Δελτίο τούτο στην προσήκουσα σειρά μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών της ίδιας 
τάξεως.  

Μετά την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί ο 
δε μαθητής λογίζεται εγγεγραμμένος στη δύναμη του σχολείου.  
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