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Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης  
 
Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τα  

αποτελέσματα των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  
e-epal.minedu.gov.gr/#/school. Μετά τη σύνδεσή τους στην παραπάνω ιστοσελίδα, κάνοντας χρήση 
των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (με τον ίδιο τρόπο που αυτό έγινε για να δηλωθούν 
τα τμήματα που μπορεί να υποστηρίξει η σχολική μονάδα) θα πρέπει να πατήσουν στο κουμπί 
«Δηλώσεις Μαθητών»: 

Στην επόμενη σελίδα μετάβασης φαίνονται σε μορφή λίστας τα τμήματα του σχολείου 
συνοδευόμενα από τον αριθμό των μαθητών που αιτήθηκαν να εγγραφούν σε αυτά.  Στην περίπτωση 
που ένα τμήμα εμφανίζεται με κόκκινους χαρακτήρες αυτό σημαίνει ότι το τμήμα είναι Ολιγομελές.  
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Για να εμφανιστούν τα ονόματα των μαθητών που έχουν επιλέξει ένα τμήμα αρκεί να επιλεγεί 

ένα τμήμα πατώντας πάνω του. Στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας φαίνεται το αποτέλεσμα της 
επιλογής του τμήματος «Β Λυκείου Τομέας Πληροφορικής», που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
μιας λίστας με τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών που έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο τμήμα. 

 

 
Επιβεβαίωση δυνατότητας εγγραφής μαθητή/μαθήτριας από τον Διευθυντή του Σχολείου 
 
Οι μαθητές/μαθήτριες, μετά την ενημέρωσή τους σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής 

τους αίτησης, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο 
σχολείο που επιλέχθηκαν, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα εγγραφής τους. Οι Διευθυντές των 
σχολείων θα πρέπει να ελέγξουν τα δικαιολογητικά των παραπάνω μαθητών και εφόσον αυτά είναι 
έγκυρα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη 
δυνατότητα εγγραφής των παραπάνω μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  
e-epal.minedu.gov.gr/#/school.  

Έτσι μετά τη σύνδεση στην παραπάνω σελίδα, θα πρέπει να γίνει μετάβαση στο  «Δηλώσεις 
Μαθητών», να επιλεγεί το τμήμα που έχει δηλώσει ο μαθητής/η μαθήτρια και να επιλεγεί το όνομα 
του/της αντίστοιχα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προβολή των στοιχείων της αίτησης του 
μαθητή/της μαθήτριας και την επιβεβαίωσης της δυνατότητας εγγραφής του/της από τον Διευθυντή 
του Σχολείου. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία ο Διευθυντής του Σχολείου επιλέγει «Ναι», ενώ στην αντίθετη περίπτωση επιλέγει «Όχι». 
Όσο ο μαθητής/η μαθήτρια δεν έχει παρουσιαστεί στο σχολείο για να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά η κατάσταση του/της παραμένει ως «Δεν ελέγχθηκε», που αποτελεί και την 
προεπιλεγμένη επιλογή για όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες που έχουν επιλεχθεί να εγγραφούν στο 
σχολείο. 
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Μετά την επιλογή που αφορά την επιβεβαίωση δυνατότητας εγγραφής θα πρέπει να πατηθεί το 

κουμπί «Κλείσιμο», ώστε να επιστρέψουμε στο τμήμα που είχε επιλεγεί αρχικά. Ανάλογα με την 
επιλογή που έγινε στο προηγούμενο βήμα το όνομα του μαθητή/της μαθήτριας φαίνεται πράσινο, 
κόκκινο ή παραμένει μαύρο. Με πράσινο χρώμα φαίνονται τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών 
που έχει επιβεβαιωθεί η δυνατότητα εγγραφής τους, με κόκκινο τα ονόματα των 
μαθητών/μαθητριών που προσκόμισαν δικαιολογητικά που δεν συμφωνούν με την κείμενη 
νομοθεσία, ενώ με μαύρο φαίνονται οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων τα δικαιολογητικά δεν έχουν 
ελεγχθεί. 


