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ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές μαθητών/τριών
 

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών

κά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε

Η αποστολή του ατομικού δελτίου του

υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλά

φής του γονέα. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο 

κό δελτίο, ενώ το ατομικό δελτίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο

του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυ

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Δ/σεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία 

Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

 

 

 

 
Εσωτερική διανομή : 

1. ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ-Τμήμα Σπουδών 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ 

& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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ΠΡΟΣ: 
1. Περιφερειακές Δ/νσεις 

μιας  Εκπ/σης 

2. Τα Γραφεία Συντονιστών 

εξωτερικού 

(Αποστολή με ηλ. 

/τριών» 

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών/τριών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελλην

κά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 

Η αποστολή του ατομικού δελτίου του/της μαθητή/τριας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά 

υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και από 

φής του γονέα. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατ

κό δελτίο, ενώ το ατομικό δελτίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο (σφραγισμένο) και ν

του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης να ενημε

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Δ/σεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία 

να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους. 

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

2016 

ρ. Πρ. Βαθμός  Πρ. 

199624/Η2 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Δευτεροβάθ-

 

Συντονιστών Εκπ/σης του 

ηλ. ταχυδρομείο)   

από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνι-

θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά 

από την αίτηση μετεγγρα-

το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομι-

αι να φέρει την υπογραφή 

 

σης να ενημερώσουν τα σχολεία 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Δ/σεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 


