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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 υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eepal δηλώσεις με τους προσωπικούς κωδικούς taxis για:
Εγγραφές:
1. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα
του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/13-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2075/τ.Β’/1506-2017).
2. Σε περίπτωση που μαθητές/τριές υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σε τάξη,
τομέα και ειδικότητα που υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό μαθητών,
οι Διευθυντές θα προβούν σε κλήρωση, μετά τη δεύτερη κατανομή ,για το ποιοι
μαθητές θα εγγραφούν στο σχολείο, παρουσία εκπροσώπου της διοίκησης. Οι
μαθητές οι οποίοι δεν θα ενταχθούν σε τμήμα, απευθύνονται στην οικεία Δ.Δ.Ε.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/13-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ
2075/τ.Β’/15-06-2017) μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεση εγγραφή τον μήνα
Σεπτέμβριο μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές/τριες που
εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση,
η κατ’ εξαίρεση εγγραφή πραγματοποιείται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν
και με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.

4. Ειδικά για τους απόφοιτους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι συμμετείχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις και υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης
εγγραφής στα ΕΠΑ.Λ., οφείλουν κατά την εγγραφή τους στην σχολική μονάδα να
δηλώσουν τον αριθμό υποψηφίου με το οποίο συμμετείχαν στις εξετάσεις
πανελλαδικού επιπέδου του 2016-17 (συμμετοχή μέσω γραπτών εξετάσεων ή
υποβολή μηχανογραφικού με ποσοστό 10%). Στη συνέχεια οι Διευθυντές των
σχολείων θα αποστείλουν στην υπηρεσία μας λίστα με τους κωδικούς των
υποψηφίων προκειμένου να γίνει διασταύρωση με τα στοιχεία που διατηρεί η
αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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 σύμφωνα με τα οριζόμενα
του άρθρου 14 της υπ’αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/13-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2075/τ.Β’/15-062017).
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.
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
η
παρουσιάστηκαν για εγγραφή στις σχολικές μονάδες την 1 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
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