
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  Αριθμ. 77231/ΓΔ4 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/

21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, με-

τεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 

σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τις διατάξεις της παρ 8 του άρθρου 42 και της παρ. 2 
του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολεί-
ων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» 
(Α’ 244).

5. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες» (Α’ 199).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.  4415/2016 
(Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 
7 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πι-
στοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

7. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του 
ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 «Περί 
Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169).

9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

10. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του 
ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο-

βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 146), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).

11. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 21, της παρ. 3 
του άρθρου 42 και της παρ.  4 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

12. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και παραμένει εν ισχύ δυνάμει της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/
Γ1/21-05-2014 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων 
και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου 
Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» (Β’ 1296).

19. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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20. Την υπό στοιχεία Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ιδιαίτερων κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων 
Διδασκόντων» (Β’ 1340).

21. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική 
απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

22. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25-5-2021 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των 
πρότυπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

23. Την υπό στοιχεία Φ11/67637/Δ4/9-6-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)»(Β’ 2503).

24. Την υπό στοιχεία Φ11/74076/Δ4/16-06-2022 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).» (Β’ 3019).

25. Την υπό στοιχεία 74889/A7/17-06-2022 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγρα-
φής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια 
Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και 
Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της 
εφαρμογής «e- εγγραφές» του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 3101).

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 
δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
Φ.1/Γ/297/76642/Β1/22-06-2022 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-
2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, 
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ως 
προς τα άρθρα 9 και 22 και ως προς το τρίτο εδάφιο της 
περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 26 σχετικά με την προθε-
σμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
την ένταξη των μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ 
ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών, τα οποία 
διαμορφώνονται ως εξής:

1.  «Άρθρο 9 
 Τρόπος και χρόνος εγγραφής
Α) Εγγραφή
1) Οι εγγραφές στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα Γυμνάσια 

Ε.Α.Ε. και στα Λύκεια Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται κάθε σχο-
λικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης 
που εισάγονται για πρώτη φορά στη σχολική μονάδα. 
Κατ’ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο 
σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό 
εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρ-
θρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοί-
τησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 και 
γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη 
εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία 
79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

2) Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγ-
γελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποι-
ούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες 
που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περ. 
8 της παρ. Α του παρόντος και οι οποίοι εντάσσονται σε 
τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης. Κατ’ εξαί-
ρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών 
ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγρά-
φονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 
14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοί-
τησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 
της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής 
απόφασης.

3) Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Γυμνασίου ο/η κηδε-
μόνας κάθε μαθητή/τριας καταθέτει εντός του μηνός Δε-
κεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους ύστερα από 
σχετική πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του 
Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια υπεύθυνη 
δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό 
αποδεικτικό. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού με-
ριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των 
μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν δηλώσεις να 
παραμείνουν στο σχολείο, ο δε πίνακας να αποσταλεί 
στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει με απόφασή του/της 
κατά το μήνα Ιανουάριο το Γυμνάσιο εγγραφής των 
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 
79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης 
και μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια, και αποστέλλει τους 
συμπληρωμένους πίνακες στα Δημοτικά σχολεία, μέσω 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
και να διαβιβαστούν οι απολυτήριοι τίτλοι υπηρεσιακώς 
στα Γυμνάσια εγγραφής και επί αποδείξει. Οι μαθητές/
τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από 
την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α’ 184), καταθέτουν τον 
πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδο-
θεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να 
εγγραφούν. 

4) Για την εγγραφή στην Α’ ΓΕ.Λ., οι τίτλοι των αποφοί-
των κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί 
αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπο-
βολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος 
άρθρου, στο ΓΕ.Λ. που έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με 
απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγγραφή στην 
Α’ τάξη ΓΕ.Λ. με τίτλο που εκδόθηκε το ημερολογιακό 
έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει 
διαβιβαστεί υπηρεσιακώς από το Γυμνάσιο.

5) Για την εγγραφή στην Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ., οι τίτλοι των 
αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς 
και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρό-
ντος άρθρου, στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν κατανεμηθεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. Δ του παρόντος 
άρθρου.
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6) Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας 
που έχει παραλάβει τον απολυτήριο τίτλο του Γυμνασίου, 
στην Α’ τάξη δημοσίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.: α) αν η εγγραφή 
πραγματοποιείται το ημερολογιακό έτος έκδοσης του 
τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυμνάσιο έκδοσης, 
δημόσιο ή ιδιωτικό, εντός της προθεσμίας που καθορί-
ζεται στην παρ. Β του παρόντος άρθρου, προκειμένου 
να διαβιβαστεί στο ΓΕ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ. εγγραφής, β) αν η 
εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα έτη από το 
έτος έκδοσης του τίτλου και δεν είχε πραγματοποιηθεί 
εγγραφή σε ΓΕ.Λ. ή σε ΕΠΑ.Λ., δημόσιο ή ιδιωτικό, τότε η 
εγγραφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του τίτλου 
στο ΓΕ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ. εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, 
από τον/την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της, αν 
αυτός/ή είναι ανήλικος/η.

7) Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν 
οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου 
τίτλου και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη ημερή-
σιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προα-
γόμενοι/ες από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ, 
όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Β’ ημερήσιου ή εσπερινού 
ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού 
ΓΕ.Λ. τετραετούς φοίτησης και όσοι/ες έχουν απορρι-
φθεί από τη Β’ ή τη Γ’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. τετραετούς 
φοίτησης. Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες 
από τη Β’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από 
τη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ τριετούς φοίτησης, όσοι/ες 
έχουν απορριφθεί στη Γ’ ημερησίου ΓΕ.Λ, όσοι/ες έχουν 
απορριφθεί στη Γ’ εσπερινού ΓΕ.Λ τριετούς φοίτησης και 
όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Δ’ Εσπερινού ΓΕ.Λ.

8) Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, Α’ 83) 
έχουν ανά τάξη:

α) στην Α’ τάξη:
αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισό-

τιμου τίτλου.
ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ.
γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελ-

ματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
δδ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελ-

θόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισότιμων 
σχολείων με αυτά.

εε) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ Τάξη 
Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.

στστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη 
των Τ.Ε.Σ.

ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη 
εσπερινής Τ.Ε.Σ. ηη) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην 
Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

θθ) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν 
απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

ιι) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν 
απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των Ε.Σ.Κ. του ν. 4763/2020 
(Α’ 254).

β) στη Β’ τάξη:
αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ.
ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του 

ΕΠΑ.Λ.

γγ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολου-
θήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών. 

δδ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
και του ν. 4547/2018 (Α’ 102) που επιθυμούν να ακολου-
θήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών. 

εε) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν 
προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

στστ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) 
σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη 
διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε 
διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού 
ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

ηη) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελ-
ματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και 
των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κά-
τοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, 
μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

θθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) 
σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών 
τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν 
άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν 
να εγγραφούν στη Γ’ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχί-
ες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

ιι) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. 
του ν. 3475/2006 (Α’ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν 
σε διαφορετικό τομέα.

ιαια) Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του 
ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφο-
νται στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότη-
τά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα 
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουρ-
γικής απόφασης.

ιβιβ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των 
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισότιμων σχολείων με αυτά.

ιγιγ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των 
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισότιμων σχολείων με αυτά.

ιδιδ) Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
ιειε) Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισότιμων 

με αυτό τίτλων σπουδών.
ιστιστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β’ κύκλο Τ.Ε.Ε.
ιηιη) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπε-

ρινού Τ.Ε.Λ.
ιθιθ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπε-

ρινού Τ.Ε.Λ.
κκ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
κακα) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α ’τάξη 

ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2020-2021.
κβκβ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ. 

έως και το σχολικό έτος 2021-2022.
κγκγ) Από το σχολικό έτος 2023-2024, οι πιστοποιημέ-

νοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α’ 254) σε αντίστοιχο με την 
ειδικότητά τους τομέα.
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κδκδ) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό 
τίτλων σπουδών. 

γ) στη Γ’ τάξη:
αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη Ημερή-

σιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ίδια ή σε διαφο-
ρετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

γγ) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του 
ν. 4547/2018 (Α’ 102) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου 
τομέα.

δδ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη Ημε-
ρήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να 
εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), 
για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικό-
τητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται 
στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 
(Β’ 2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα 
μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

εε) Μαθητές/τριες της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του 
ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφο-
νται στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκεί-
νες που η ειδικότητά τους αντιστοιχείται σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 
(Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

στστ) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του 
ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση άλλου Πτυ-
χίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθη-
σαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 
79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης, 
παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

ζζ) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 
(Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του 
ν.  4386/2016 (Α’  83) για απόκτηση Απολυτηρίου και 
άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα 
Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση 
άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που 
παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ 
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουρ-
γικής απόφασης.

Β) Προθεσμίες εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής
1) Οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποι-

ούνται στα Γυμνάσια (μέχρι την έναρξη της διαδικασίας 
των ηλεκτρονικών εγγραφών) αυτεπάγγελτα, εφόσον 
ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικί-
ας του/της. Οι αιτήσεις εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής 
πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια από τον Απρίλιο έως 
τον Ιούνιο του προηγούμενου σχολικού έτους από το 16ο 
έτος της ηλικίας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12. Στα Γενικά Λύκεια και τα Επαγ-
γελματικά Λύκεια οι αιτήσεις πραγματοποιούνται εντός 
του Μαΐου - Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους 
σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η εγγραφή-ένταξη σε τάξη ολοκληρώ-
νεται: α) με την παραλαβή του απολυτηρίου Δημοτικού 
για την εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου ή με την έκδοση 
αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου, για 

τους/τις μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 
16ο έτος της ηλικίας τους αυτεπάγγελτα, και με την πα-
ραλαβή του απολυτηρίου Γυμνασίου για την εγγραφή 
στην Α’ Λυκείου. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγ-
γραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημά-
των, σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/τις 
μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται β) για 
τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού 
Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε 
Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδι-
κότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για 
τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν 
για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγ-
γραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο 
προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβα-
ρούς οικογενειακούς λόγους).

2) Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα 
από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες 
μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση 
επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία 
εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγεί-
ας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των 
μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 
των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογί-
ζονται στο ακέραιο.

3) Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι 
μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λει-
τουργούν.  Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονά-
δα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/
τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο 
σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ) Τρόπος εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής
1) Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης 

στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό 
Λύκειο καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο στη Διεύ-
θυνση του σχολείου μέχρι την έναρξη των μαθημάτων 
του σχολικού έτους Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι νόμιμος 
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.

2) Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α, 
αν είναι ενήλικος/η, για την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή 
Επαγγελματικό Λύκειο:

α) υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση, όπως ορίζεται στην 
παρ. Δ του παρόντος άρθρου,

β) καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο εμπρόθεσμα 
στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελμα-
τικού Λυκείου τα οριζόμενα στην παρ. Ε του παρόντος 
άρθρου δικαιολογητικά.

3) Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι 
υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των 
τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των 
μαθητών/τριών, εφόσον οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν διαβι-
βαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.
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Δ) Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγρα-
φής/ανανέωσης εγγραφής/μετεγγραφής

1) Εντός του Μαΐου-Ιουνίου, οι μαθητές/τριες που επι-
θυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε Δημόσιο 
Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες 
τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, 
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονική Αίτηση για τον τύπο 
Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν 
να φοιτήσουν.  Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή ή 
μετεγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης, ανάλο-
γα με την τάξη, τα μαθήματα επιλογής ή/και την Ομάδα 
Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό 
Λύκειο, στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του 
Γυμνασίου, σύμφωνα με τις περ.4, 5, 6 και 7 της παρ. Α 
του παρόντος άρθρου, με δυνατότητα επιλογής περισ-
σότερων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, 
αν υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών.  Η δήλωση αυτή μπορεί να 
τροποποιηθεί, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για 
τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη 
του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά 
τάξη. Αν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή ή μετεγγρα-
φή σε Επαγγελματικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης: α) στην 
Α’ τάξη μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοι-
τήσουν κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα 
επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν β) 
στη Β’ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθή-
σουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να 
φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης γ) στη Γ’ τάξη την ει-
δικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι 
τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά 
σειρά προτίμησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποι-
ηθεί έως την έναρξη των μαθημάτων εκάστου έτους για 
τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη 
του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών/τριών 
ανά τάξη και χωρίς να τροποποιεί τις ανάγκες σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελ-
ματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους κη-
δεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι 
τους την Ηλεκτρονική Αίτηση.

Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Αίτηση οι ενδιαφερόμε-
νοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά 
την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Αί-
τηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια 
και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Μετά την 
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο έτερος κηδεμό-
νας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο 
(είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών 
Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το πε-
ριεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει 
υποβληθεί.

2) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλε-
κτρονικών Αιτήσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδια-
φερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού 
πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέ-
σουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Λύκειο στο 

οποίο έχει διαβιβαστεί το Απολυτήριο Γυμνασίου ή στο 
Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμη-
θεί, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται 
στην παρ. Ε του παρόντος άρθρου προκειμένου να ολο-
κληρώσουν την εγγραφή τους. Οι Διευθυντές/ντριες των 
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να διατηρούν αρχείο είτε σε 
ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, με τα δικαιολογητικά 
που κατατίθενται στο σχολείο τους, με αυτοπρόσωπη 
παρουσία, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση κατά την 
οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλε-
κτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατα-
τάχθηκαν σε κανένα από τα ΕΠΑ.Λ. προτίμησής τους, 
απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμησης. 
Ο/Η Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
προτείνει την εγγραφή τους σε λειτουργούντα τμήματα.

Ε) Δικαιολογητικά εγγραφής
1) Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδι-

αφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώ-
σουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Δημοτικού, αν αυτό δεν έχει διαβιβα-
στεί υπηρεσιακώς, ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπου-
δών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο 
φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα 
αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση 
αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το Γυμνάσιο στο 
οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγρα-
φό του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού 
ή Πιστοποιητικού Σπουδών. 

β) Αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κηδεμόνα του/
της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη 
άσκηση της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά 
την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η 
αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα 
της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και 
η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλε-
κτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο 
οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). 
Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή 
έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των 
κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες 
δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δη-
μοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγε-
γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, το Πι-
στοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευ-
θυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα 
στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11. Για τους/
τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα 
Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει 
να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επί-
σημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.
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2) Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι 
ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκλη-
ρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβα-
στεί υπηρεσιακώς, ή άλλο ισότιμο τίτλο ή Αποδεικτικό 
ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το 
σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο 
φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην 
περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΓΕ.Λ. 
στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με 
έγγραφό του επαλήθευση του περιεχόμενου του Απο-
δεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κη-
δεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι 
ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας σύμφωνα με το 
άρθρο 13, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός 
εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την 
εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 
ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, 
καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή 
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώ-
νου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα 
(SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε 
αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίω-
σης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο 
υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά 
σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή Πρό-
τυπο Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο/σχολή της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή 
σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυ-
κειακό έτος- τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Επαγγελματική 
Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή αντίστοιχων σχολείων/σχο-
λών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμ-
φωνα με την παράγραφο ΙΕ του παρόντος άρθρου περί 
Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι 
κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

γ) Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο 
κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, 
δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δη-
μοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγε-
γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, το Πι-
στοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευ-
θυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα 
στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11. Για τους/
τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα 
Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει 
να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επί-
σημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί 
πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν 
επιστρέφεται.

3) Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά 
Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου 
να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Τίτλο Σπουδών:
αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβα-

στεί υπηρεσιακά, ή άλλο ισότιμο τίτλο, 
ή
ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες 

τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο Α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση 
αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο 
οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει να ζητήσει με έγγρα-
φό του την επαλήθευση του τίτλου και ακριβές απόσπα-
σμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο 
έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου,

ή
γγ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από 

το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο 
οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθη-
κε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγρα-
φή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών 
στέλνει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/
τριας επισημοποιημένο στο σχολείο στο οποίο γίνεται 
η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση 
επίσημου τίτλου εγγραφής.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί 
πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν 
επιστρέφεται.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του 
κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν 
είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι 
ανήλικος/η, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κη-
δεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 
ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, 
καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή 
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώ-
νου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα 
(SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε 
αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίω-
σης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο 
υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά 
σε άλλο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο/σχολή της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή 
σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυ-
κειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή σε Επαγγελματική 
Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή αντίστοιχων σχολείων/σχο-
λών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμ-
φωνα με την παράγραφο ΙΕ του παρόντος άρθρου περί 
Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει 
πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου 
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ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να 
αποκτήσει με την εγγραφή του/της.

εε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε 
οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ-
κειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο 
και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83), 

ή
στστ) Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει 

μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου 
ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

γ) Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή 
δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, 
κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δη-
μοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγε-
γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, το Πι-
στοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευ-
θυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα 
στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11. Για τους/
τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα 
Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει 
να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επί-
σημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.

4) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α’ τάξη 
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου 
και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται 
στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/
Γ1/15-05-2014 (Β’ 1296) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΣΤ) Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυ-
μνασίων

α) Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των Γυμνασίων, απο-
φοίτων ιδιωτικών Δημοτικών, η διαβίβαση των τίτλων 
γίνεται είτε σε ιδιωτικό Γυμνάσιο της προτίμησης των 
ενδιαφερομένων είτε σε δημόσιο Γυμνάσιο το οποίο ορί-
ζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα 
με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 
(Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

β) Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των Γενικών Λυκείων 
ή Επαγγελματικών Λυκείων, αποφοίτων ιδιωτικών Γυ-
μνασίων, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό 
Λύκειο της προτίμησης των ενδιαφερομένων είτε σε δη-
μόσιο Γενικό Λύκειο ή σε Επαγγελματικό Λύκειο. Για την 
εγγραφή στην Α’ τάξη δημόσιου Γενικού Λυκείου μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αίτησης 
από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την 
ίδιο/α, αν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο 
Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει κατανεμηθεί με απόφαση 
του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το άρθρο 12 
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουρ-

γικής απόφασης. Για την εγγραφή στην Α’ τάξη δημόσι-
ου Επαγγελματικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αίτησης από τον κηδεμόνα 
του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι 
ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο Επαγγελματικό 
Λύκειο της επιλογής τους.

Ζ) Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και 
Επαγγελματικά Λύκεια

1) Ο αριθμός των μαθητών/τριών που εγγράφονται 
και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και 
Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με 
τη δυναμικότητα των μαθητών/τριών της κάθε αίθουσας 
των σχολείων, η οποία ορίζεται στην άδεια κάθε σχολεί-
ου που χορηγείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα ιδιωτικά σχολεία 
πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 579/1982 (Α’ 105).

3) Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μα-
θητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρ-
μογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4) Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί/ές οι μα-
θητές/τριες στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται 
στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποίος 
εγκρίνεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 4 του ν. 4713/20 (Α’ 147). Αντίγραφο του 
εσωτερικού κανονισμού παραδίδεται στους γονείς των 
μαθητών/τριών ενυπόγραφα κατά την εγγραφή τους 
στο σχολείο. Τα ανωτέρω ισχύουν και στα ξένα σχολεία 
της ημεδαπής.

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην πα-
ρούσα απόφαση που εφαρμόζονται ανάλογα.

Η) Μαθητές/τριες οικογενειών μετακινούμενων πλη-
θυσμών

Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που εντάσσονται σε 
σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανή-
κουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και 
δεν έχουν μόνιμη κατοικία, ή εμπίπτουν στις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) ή στις 
διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ή του 
4636/2019 (Α’ 169) οι εγγραφές τους δεν παρακωλύο-
νται και η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους 
τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατρο-
κοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, 
τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, καθώς και τους φο-
ρείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού 
Δελτίου Υγείας του/της μαθητή/τριας. Στην περίπτωση 
αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν 
το Ατομικό Δελτίο Υγείας του/της μαθητή/τριας εντός 
τριμήνου από την αρχική εγγραφή.

Θ) Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολεί-
ου που λειτουργεί στην αλλοδαπή

Μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου 
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σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται 
στα Γυμνάσια ή Λύκεια σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις 
του άρθρου 14.

Ι) Καταχώριση στοιχείων των εγγραφόμενων στο πλη-
ροφοριακό σύστημα Myschool

Η καταχώριση των εκπρόθεσμων εγγραφών στο 
πληροφοριακό σύστημα Myschool οφείλει να πραγ-
ματοποιηθεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του 
σχολείου, εντός δύο (2) ημερών από την έγκριση του/
της Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

ΙΑ) Επαλήθευση τίτλων
Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι 

υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των 
τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των 
μαθητών/τριών, αν αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το 
σχολείο που τους εξέδωσε.

ΙΒ) Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και 
Καλλιτεχνικά σχολεία, Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.

Η πλήρωση των θέσεων των Πρότυπων και των Πει-
ραματικών σχολείων, των Μουσικών και Καλλιτεχνικών 
σχολείων, καθώς και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις.

Ειδικά για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.Ε-
ΠΑ.Λ.) ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Οι εγγραφές στα Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιούνται κάθε 
σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τά-
ξης που εισάγονται για πρώτη φορά. Οι μαθητές/τριες 
που δεν προάγονται έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την 
εγγραφή τους στην ίδια σχολική μονάδα.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης για την 
Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές/τριες δηλώνουν έως τρία (3) 
ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά 
προτίμησης, δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως 
πρώτη επιλογή.

2) Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι 
κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του 
απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, και οι 
οποίοι/ες:

α) έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση στο Π.ΕΠΑ.Λ. 
επιλογής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ..

β) έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στο Π.ΕΠΑ.Λ. 
επιλογής τους και παράλληλα έχουν υποβάλει Ηλεκτρο-
νική Αίτηση εγγραφής σε ΕΠΑ.Λ. μέσω του πληροφορι-
ακού συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Oι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Π.Ε-
ΠΑ.Λ. ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφεί-
λουν να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός του 
διαστήματος που ορίζεται από την παρούσα, Ηλεκτρονι-
κή Αίτηση για το Π.ΕΠΑ.Λ. στο οποίο επιθυμούν να φοι-
τήσουν.  Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Αίτηση οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα 
κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική 
Αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια 

και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Μετά την 
υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμό-
νας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο 
(είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ. 
ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, 
όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, 
Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών 
Λυκείων, οφείλουν να διευκολύνουν τους κηδεμόνες που 
δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλε-
κτρονική Αίτηση.

3) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλε-
κτρονικών Αιτήσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδια-
φερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού 
πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέ-
σουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στο Π.ΕΠΑ.Λ. στο οποίο 
έχουν τελικά κατανεμηθεί, τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν άρθρο προκειμένου 
να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση που 
στην τελευταία θέση της Α’Π.ΕΠΑ.Λ. υπάρχουν ισοβαθ-
μήσαντες/ισοβαθμήσασες μαθητές/τριες, ο Διευθυντής/
ντρια διεξάγει δημόσια κλήρωση με την παρουσία των 
γονέων/κηδεμόνων των ισοβαθμούντων/ισοβαθμου-
σών μαθητών/τριών προκειμένου να επιλεγούν οι μα-
θητές/τριες που θα εγγραφούν στο Π.ΕΠΑ.Λ.

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν επιλέχθηκαν στο 
Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησής τους, ενημερώνονται μέσω του 
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι κατα-
νεμήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. της επόμενης προτίμησής τους, 
εφόσον είχαν δηλώσει και ΕΠΑ.Λ.. Εάν οι μαθητές/τριες 
υπέβαλαν αίτηση μόνο σε Π.ΕΠΑ.Λ. και δεν επιλέχθηκαν, 
ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφορια-
κού συστήματος ότι μπορούν να υποβάλουν εκ νέου 
Ηλεκτρονική Αίτηση σε λειτουργούντα τμήματα των 
ΕΠΑ.Λ. κατά την επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων εγγραφών. 

Τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιούνται α) κατ’ εξαίρεση 
εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις Π.ΕΠΑ.Λ. πριν την έναρ-
ξη των μαθημάτων, σε χρονικό διάστημα που καθορίζε-
ται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, κατόπιν πρόσκλησης από 
τα κατά τόπους Π.ΕΠΑ.Λ και β) εκπρόθεσμες εγγραφές 
σε τυχόν κενές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης από τα κατά 
τόπους Π.ΕΠΑ.Λ, έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη 
των μαθημάτων.  Οι απουσίες των μαθητών/τριών για 
το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων 
μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή, λογίζονται στο ακέραιο.

Οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση και εκπρόθεσμες εγ-
γραφές κατά τον μήνα Σεπτέμβριο υποβάλλονται στο 
Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής εκτός της διαδικασίας εγγραφής μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι κενές 
θέσεις ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της 
σχολικής μονάδας ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσε-
ων, ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας κατατάσ-
σει τους μαθητές/τριες κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού 
Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου μέχρι 
να καλυφθεί το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων.  Σε πε-
ρίπτωση που στην τελευταία θέση υπάρχουν ισοβαθμή-
σαντες/ισοβαθμήσασες μαθητές/τριες, ο Διευθυντής/
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ντρια διεξάγει δημόσια κλήρωση με την παρουσία των 
γονέων/κηδεμόνων των ισοβαθμούντων/ισοβαθμουσών 
μαθητών/τριών προκειμένου να επιλεγούν οι μαθητές/
τριες που θα εγγραφούν στο Π.ΕΠΑ.Λ..

Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας συντάσσεται 
πίνακας επιλεχθέντων/επιλεχθεισών μαθητών/τριών ο 
οποίος αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου 
ή/και σε σημείο της σχολικής μονάδας στο οποίο έχουν 
πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι/ες, τηρώντας τις αρχές 
διασφάλισης προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Για τους μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν ήδη εγγραφεί 
σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. κατόπιν της διαδικασίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση εγγραφής σε Π.ΕΠΑ.Λ. 
τον Σεπτέμβριο θεωρείται παράλληλα και αίτηση μετεγ-
γραφής στο Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους. Οι γονείς/κηδεμόνες 
του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, 
καταθέτουν/καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στον/στην Δι-
ευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ., κατόπιν της επιλογής του/
της, με την οποία γνωστοποιεί τη σχολική μονάδα στην 
οποία είναι ήδη εγγεγραμμένος/η ο/μαθητής/τρια. Στη 
συνέχεια, ο/η Διευθυντής/ντρια αναζητά υπηρεσιακά τον 
φάκελο του/της μαθητή/τριας από το ΓΕ.Λ. ή το ΕΠΑ.Λ. 
στο οποίο είχε αρχικά εγγραφεί.

Στη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. ανανεώνουν την εγγραφή τους οι 
προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Α’ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. 
Οι μαθητές/τριες που δεν προάγονται έχουν δικαίωμα 
να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην ίδια σχολική 
μονάδα.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης για τη 
Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., οι μαθητές/τριες δηλώνουν τον τομέα 
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και έως τρία (3) 
ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά 
προτίμησης, δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως 
πρώτη επιλογή. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
έως την έναρξη των μαθημάτων του εκάστου έτους για 
τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη 
του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών/τριών 
ανά τάξη και χωρίς να τροποποιεί τις ανάγκες σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις που υπο-
βάλλονται είναι περισσότερες από τις θέσεις που προ-
σφέρονται στη σχολική μονάδα ανά Τομέα, η επιλογή 
πραγματοποιείται με βάση τον βαθμό προαγωγής των 
μαθητών/τριών από την προηγούμενη τάξη.

Οι κενές θέσεις που ανακύπτουν τον Σεπτέμβριο, κα-
λύπτονται από ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες βάσει 
του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή/και από απόφοι-
τους/ες οι οποίοι/ες κατέχουν απολυτήριο τίτλο ΓΕ.Λ., 
ΕΠΑ.Λ. ή άλλο ισότιμο, με βάση το βαθμό του απολυτη-
ρίου τίτλου ή άλλου ισότιμου, της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής Οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση και εκπρόθεσμες 
εγγραφές κατά τον μήνα Σεπτέμβριο υποβάλλονται στο 
Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής εκτός της διαδικασίας εγγραφής μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι κενές 
θέσεις ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της 
σχολικής μονάδας ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγρα-
φής στην Β’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/απόφοιτοι 

που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλου-
θη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Α’ τάξης του 
οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.

β. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Α’ τάξης άλλου 
Π.ΕΠΑ.Λ.

γ. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.
δ. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Α’ τάξης ΓΕ.Λ.
Κριτήριο για την επιλογή όλων των ανωτέρω αποτελεί 

ο βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης.
ε. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτ-

λου μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
στ. Κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου 

τίτλου.
Κριτήριο για την επιλογή των ανωτέρω δύο κατηγορι-

ών αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου/πτυχίου ειδικότητας, 
αντίστοιχα.

Στην περίπτωση κατά την οποία/στην οποία στην τε-
λευταία θέση υπάρχουν ισοβαθμήσαντες/σασες μαθη-
τές/τριες, ο Διευθυντής/ντρια διεξάγει δημόσια κλήρωση 
με την παρουσία των γονέων/κηδεμόνων των ισοβαθ-
μούντων/ουσων μαθητών/τριων οι οποίοι/ες ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω 
προκειμένου να επιλέγουν μαθητές/τριες που θα εγγρα-
φούν στη Β’ Π.ΕΠΑ.Λ.

Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας συντάσσεται 
πίνακας επιλεχθέντων/ουσων μαθητών/τριων ο οποίος 
αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ή/
και σε σημείο της σχολικής μονάδας στο οποίο έχουν 
πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι/ες, τηρώντας τις αρχές 
διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.

Για τους μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν ήδη εγγραφεί 
σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. κατόπιν της διαδικασίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση εγγραφής σε Π.ΕΠΑ.Λ. 
τον Σεπτέμβριο θεωρείται παράλληλα και αίτηση μετεγ-
γραφής στο Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους. Οι γονείς/κηδεμόνες 
του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, 
καταθέτουν/καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στον/στην Δι-
ευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ., κατόπιν της επιλογής του/
της, με την οποία γνωστοποιεί τη σχολική μονάδα στην 
οποία είναι ήδη εγγεγραμμένος/η ο/μαθητής/τρια. Στη 
συνέχεια, ο/η Διευθυντής/ντρια αναζητά υπηρεσιακά τον 
φάκελο του/της μαθητή/τριας από το ΓΕ.Λ. ή το ΕΠΑ.Λ. 
στο οποίο είχε αρχικά εγγραφεί.

4) Δικαιολογητικά εγγραφής
Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Π.ΕΠΑ.Λ., οι ενδι-

αφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώ-
σουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α) Τίτλο Σπουδών:
αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, ή άλλο ισότιμο τίτλο, 
ή
ββ) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου/πτυχίου για όλες 

τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση 
αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το Π.ΕΠΑ.Λ. στο 
οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει να ζητήσει με έγγρα-
φό του την επαλήθευση του τίτλου και ακριβές απόσπα-
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σμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο 
έκδοσης του απολυτηρίου/πτυχίου, 

ή
γγ) Ατομικό Έλεγχο Προόδου Γ’ τάξης Γυμνασίου, όπου 

αναγράφεται ο Γενικός Μέσος Όρος, 
ή
δδ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας 

από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο 
στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταρ-
γήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η 
εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει πιστοποιητικό σπουδών 
στέλνει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/
τριας επισημοποιημένο στο σχολείο στο οποίο γίνεται 
η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση 
επίσημου τίτλου εγγραφής, 

ή
εε) Βεβαίωση αντιστοιχίας του απολυτηρίου Γυμνασίου 

ή άλλου ισότιμου τίτλου ή άλλου σχετικού αποδεικτι-
κού, ή τάξης ή ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπου αυτό 
απαιτείται και να αναγράφεται ο βαθμός Απολυτηρίου με 
αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής σε Π.ΕΠΑ.Λ., αν έχει 
κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, 
αυτός δεν επιστρέφεται.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κη-
δεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι 
ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, σε περίπτωση 
που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχουν 
ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την υποβολή 
της αίτησης εγγραφής.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 
ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, 
καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή 
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώ-
νου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα 
(SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας 
από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδε-
κτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία 
αμφοτέρων των γονέων.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά 
σε άλλο ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε 
σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυκει-
ακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Επαγγελματική 
Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) ή σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης 
(Ε.Σ.Κ.), ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτε-
ρικού.

δδ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/
Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγε-
γραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυ-
νομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιη-
τικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του 
οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε 
το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/
την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρί-

ζονται τα στοιχεία του/της που είναι απαραίτητα για την 
εγγραφή και φοίτηση.

5) Οι Διευθυντές/ντριες των Π.ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να δι-
ατηρούν αρχείο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορ-
φή, με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο σχολείο 
τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω της εφαρμογής 
e-εγγραφές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α’ τάξη 
Π.ΕΠΑ.Λ. και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του 
Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β’ 1296) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

7) Στοιχεία που καταχωρίζονται
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή 

κατά τη διάρκεια φοίτησης στα Π.ΕΠΑ.Λ. είναι αυτά που 
ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.

8) Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Γυμνασίων
Για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. αποφοίτων 

ιδιωτικών Γυμνασίων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας Ηλεκτρονικής Αίτησης από τον κηδεμόνα του/της 
μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, 
ο τίτλος διαβιβάζεται στο Π.ΕΠΑ.Λ. που επιλέχθηκαν.

9) Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού
α) Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού 

σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της 
μαθητικής κατάστασής τους, ξένου σχολείου γενικής εκ-
παίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται 
σε Π.ΕΠΑ.Λ. στο χρονικό διάστημα που ορίζεται με την 
προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τη βεβαίωση αντιστοιχίας 
του αναφερόμενου αποδεικτικού τους από την οικεία 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού 
σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της 
φοίτησης τους, ξένου τεχνικού ή επαγγελματικού σχο-
λείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, μπορούν να εγγρά-
φονται σε Π.ΕΠΑ.Λ. στο χρονικό διάστημα που ορίζεται 
με την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί ισοτιμία από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ) Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, 
κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση 
στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις 
ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους/τις Έλληνες/
ίδες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή 
σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών.  Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων 
χωρών εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολο-
γητικά, εφόσον εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 
του ν. 4251/2014 (Α’ 80) ή στις διατάξεις του άρθρου 71 
του ν. 4547/2018 (Α’  02), εγγράφονται αποκλειστικά στην 
Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., με τη διαδικασία και στο χρονικό διά-
στημα που ορίζεται στο παρόν άρθρο. Η πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό σύστημα παρέχεται υπό την προϋπόθεση 
ότι τυχόν μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των 
ιδίων ή των γονέων τους δεν εκτελείται. Το δικαίωμα 
παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν ανα-
καλείται λόγω ενηλικίωσης.

10) Επαλήθευση τίτλων
Οι Διευθυντές/ντριες των Π.ΕΠΑ.Λ. είναι υποχρεω-
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μένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων 
σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθη-
τών/τριών. 

11) Καταχώριση στοιχείων των εγγραφόμενων στο 
πληροφοριακό σύστημα Myschool.

Η καταχώριση των κατ’ εξαίρεση και εκπρόθεσμων εγ-
γραφών στο πληροφοριακό σύστημα Myschool οφείλει 
να πραγματοποιείται, με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας 
του Π.ΕΠΑ.Λ., εντός δύο (2) ημερών μετά την ολοκλήρω-
ση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

12) Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης
Μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους 

στα Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα εκ νέου εγγραφής σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

13) Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο
Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή μαθητή/

τριας στα Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η 
έξοδος επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγρα-
φή ή την αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλλει ο 
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας αν είναι ανήλικος/η ή 
ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η. Η με οποιοδήποτε τρό-
πο έξοδος ολοκληρώνεται με τη διαγραφή του μαθητή/
τριας από το πληροφοριακό σύστημα Myschool.

Η φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών που δεν έχουν 
εγγραφεί ή μετεγγραφεί νόμιμα, απαγορεύεται.

ΙΓ) Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης
Ενήλικοι/ες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 και καταθέτουν αίτηση για 
συνέχιση της φοίτησής τους, παραπέμπονται κατά προ-
τεραιότητα σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, 
αν αυτές υπάρχουν (ενδεικτικά, οι προσερχόμενοι για 
φοίτηση σε Γυμνάσιο παραπέμπονται στο πλησιέστερο 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον η απόσταση από 
τον τόπο κατοικίας δεν είναι απαγορευτική) ή σε Εσπε-
ρινά Γυμνάσια ή Λύκεια (αν οι επαγγελματικές τους υπο-
χρεώσεις το επιτρέπουν) σε τάξη αντίστοιχη με την τάξη 
της οποίας έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22. Οι εγγραφές αυτές 
πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες στην παρ. Β του 
παρόντος άρθρου προθεσμίες.

Η διακοπή φοίτησης ανήλικων μαθητών/τριών της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) δεν επιτρέπεται, 
παρά μόνον σε περίπτωση μετανάστευσης ή μετακόμι-
σης στο εξωτερικό και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή 
επικοινωνία του ελληνικού σχολείου με το ξένο σχολείο 
του εξωτερικού, στο οποίο έχει ήδη εγγραφεί ο/η μα-
θητής/τρια και υποβληθεί σχετική αίτηση του/της κη-
δεμόνα.

ΙΔ) Νομιμότητα φοίτησης
1) Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια 

μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί 
νόμιμα απαγορεύεται.

2) Μετά την πρώτη εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνά-
σιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο, η φοίτησή του/της σε άλλο Γυμνάσιο, 
Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο κατά το ίδιο σχο-
λικό έτος επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.

ΙΕ) Διπλή φοίτηση
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Γυμνά-

σιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή Πρότυπο 
Επαγγελματικό Λύκειο ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και σε 
άλλο σχολείο/σχολή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητεί-
ας, ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
ή σε Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή αντί-
στοιχων σχολείων/σχολών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’  75) ανά έτος 
φοίτησης.»

2. «Άρθρο 22
 Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις -
 Οριστικοποίηση τμημάτων
1) Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την 

ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό 
Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες 
εντάσσονται σε τάξεις, όπως προβλέπεται στις επόμε-
νες παραγράφους.

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Γε-
νικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην 
τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχο-
λείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη 
των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.

2) Ένταξη μαθητών/τριών σε Γυμνάσιο:
α) στην Α’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την 

παρούσα,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου Γυμνασίου,
β) στη Β’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη,
γγ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου Γυμνασίου,
γ) στη Γ’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη,
γγ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου Γυμνασίου.
3) Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια:
α) στην Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την 

παρούσα,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπε-

ρινού Επαγγελματικού Λυκείου, 
εε) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου Πρό-

τυπου Επαγγελματικού Λυκείου,
β) στη Β’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου,
ββ) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού τετραε-

τούς Γενικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου ή 

εσπερινού (τριετούς ή τετραετούς) Γενικού Λυκείου,
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δδ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γε-
νικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου 
ή εσπερινού ΓΕ.Λ.,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου,

ζζ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

ηη) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη ημερήσιου Πρό-
τυπου Επαγγελματικού Λυκείου,

γ) στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου,
ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη 

Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
γγ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου (τριετούς φοί-
τησης),

δδ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενι-
κού Λυκείου παρελθόντων ετών (τετραετούς φοίτησης).

4) Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια:
α) στην Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την 

παρούσα,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού 

ΓΕ.Λ.,
γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή 

εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
εε) μετεγγράφονται από την Α’ Τάξη ημερήσιου Πρό-

τυπου Επαγγελματικού Λυκείου,
β) στη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου,
ββ) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού τετρα-

ετούς Γενικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού (τρι-

ετούς ή τετραετούς)Γενικού Λυκείου,
δδ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γε-

νικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,
εε) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
στστ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου 

Επαγγελματικού Λυκείου,
ζζ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη εσπερινού Επαγ-

γελματικού Λυκείου,
ηη) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη ημερήσιου Πρό-

τυπου Επαγγελματικού Λυκείου.
γ) στη Γ’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου τριετούς φοίτησης,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη τριετούς εσπε-

ρινού Γενικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου παρελθόντων ετών (τετραετούς φοίτησης),
δδ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου τριετούς 

εσπερινού Γενικού Λυκείου, εε) μετεγγράφονται από τη 
Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

5) Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Επαγγελματικά 
Λύκεια:

α) στην Α’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. 

8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και 
των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από την Α’ τάξη 
Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου και το αντίστροφο 
με βάση το βαθμό απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισό-
τιμου τίτλου ή από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού 
Γενικού Λυκείου,

β) στη Β’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. 

8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και 
των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου 
ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από τη Β’ τάξη 
Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου και το αντίστρο-
φο με βάση το βαθμό προαγωγής της προηγούμενης 
τάξης ή με το βαθμό απολυτηρίου τίτλου, αν πρόκειται 
για απόφοιτο/η,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού Γενικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη ημερήσιου ή 
εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γ) στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. 

8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και 
των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου ημερήσιου 
ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

εε) εμπίπτουν στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις γ) και δ) της παρ. 2 του 
αρθ.151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και έχουν δικαίωμα 
μετεγγραφής στη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού 
Λυκείου,

στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών 
παρελθόντων ετών που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ’ τάξη ημε-
ρήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

ζζ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου όσοι δεν προήχθησαν από τη Δ’ τάξη 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έως το σχολικό έτος 
2019-20.

6) Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Επαγγελματικά 
Λύκεια:

α) στην Α’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. 
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8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και 
των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή άλ-
λου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη Ημερήσιου Πρό-
τυπου Επαγγελματικού Λυκείου και το αντίστροφο με 
βάση τον βαθμό Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισό-
τιμου τίτλου,

β) στη Β’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. 

8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και 
των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, 

ββ) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη ημερήσιου ή άλ-
λου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από τη Β’ τάξη 
Ημερήσιου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου και το 
αντίστροφο με βάση τον βαθμό προαγωγής από την 
προηγούμενη τάξη ή με το βαθμό απολυτηρίου τίτλου/
πτυχίου, αν πρόκειται για απόφοιτο/η,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη εσπερινού 
Γενικού Λυκείου.

ζζ) είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν.  4547/2018 
(Α’ 102) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό 
τομέα από εκείνον του οικείου τίτλου σπουδών,

γ) στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. 

8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και 
των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη ημερήσιου ή άλλου 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

εε) όσοι έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 2018-19 και 
δεν συνέχισαν τη φοίτηση,

στστ) δεν προήχθησαν από τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 2019-20,

ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ) και δ) της παρ. 2 
του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και έχουν δι-
καίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ’ τάξη εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

ηη) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών 
παρελθόντων ετών που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη 
Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοί-
τησης,

θθ) είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4547/2018 
(Α’ 102) και επιθυμούν να εγγραφούν σε διαφορετική 
ειδικότητα του ίδιου τομέα.

7) Ένταξη μαθητών σε Πρότυπα Επαγγελματικά Λύ-
κεια:

α) στην Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες εγγρά-
φονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ. ΙΒ του άρ-
θρου 9 και όσοι/ες μετεγγράφονται σε κενές θέσεις βάσει 
του βαθμού Απολυτηρίου Γυμνασίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος.

β) στη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες εγγράφο-
νται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περ.ΙΒ του άρθρου 
9 και όσοι/ες μετεγγράφονται σε κενές θέσεις βάσει του 
βαθμού προαγωγής από την προηγούμενη τάξη ή με το 
βαθμό απολυτηρίου τίτλου/πτυχίου, αν πρόκειται για 
απόφοιτο/η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

8) Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 
19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκα-
ταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α’, Β’, Γ’. Μαθη-
τές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφο-
νται απευθείας στην Α’ τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα 
από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο 
Κ.Ε.Σ.Υ. Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ 
τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται 
στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και αντιστρόφως, 
κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

9) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια 
περιλαμβάνουν τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Γυμνάσιου και τις 
τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελ-
ματικά Γυμνάσια - Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνω-
μάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελού-
νται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της 
συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε 
μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή 
εποπτευομένη εργασία.

Ειδικότερα, στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγρά-
φονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες 
απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 
της Α’ ή Β’ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες 
έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση 
της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ’ τάξη χορηγείται 
τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ τάξεων 
των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών 
Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) δύνανται να μετεγγρά-
φονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των 
Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως κατόπιν γνωμάτευσης 
Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι απόφοιτοι/ες των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίων, Γυ-
μνασίων ΕΑΕ και Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥ-Λ μπορούν να με-
τεγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ., ως ακο-
λούθως:

α) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου μπορεί να 
μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ.
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β) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου μπορεί να 
μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

γ) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου ΕΑΕ μπορεί 
να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

δ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου ΕΑΕ μπορεί 
να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

ε) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου Γενικής 
ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

στ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου Γενικής 
ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

ζ) Ο/Η απόφοιτος/η της Γ’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου Γενικής 
ή Γυμνασίου ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

η) Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης των Γυμνασίων των 
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων 
(ΕΝΕΕΓΥ-Λ) δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη 
των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ μετά από γνω-
μάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

9) Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται 
να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, μετά από γνωμάτευση 
του Κ.Ε.Σ.Υ.: i) στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α’ τάξη 
του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α’ τάξη του Λυκείου ΕΑΕ, 
iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α’ 
τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε 
ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

10) Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτι-
κή τάξη και τις Α’, Β’, Γ’ τάξεις. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/
ες Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 
μπορεί να εγγράφονται στην A’ τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, 
ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Λυκείων 
ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις 
των ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Λυκείων 
ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των ΕΠΑ.Λ. 
και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥ-Λ ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. 
Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Λυκείων ΕΑΕ προς 
ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση 
Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές 
μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ 
τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελμα-
τικών Γυμνασίων- Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) δύνανται να με-
τεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των 
ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετά από γνωμάτευση 
Κ.Ε.Σ.Υ., ως εξής:

α) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Α’ τάξης 
Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ μπορεί να μετεγγράφεται στην Α’ τάξη 
ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στην Α’ τάξη 
Λυκείου ΕΑΕ.

β) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Β’ τάξης 
Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β’ τάξη 

ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στη Β’ τάξη 
Λυκείου ΕΑΕ.

γ) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Γ’ ή Δ’ τάξης 
Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β’ τάξη 
ΓΕ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού), στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ, 
στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον πρό-
κειται να παρακολουθήσει ειδικότητα του ίδιου τομέα 
και στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον 
επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικότητα ετέρου τομέα.

Στα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών 
Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) του άρθρου 48 του 
ν.  4415/2016 (Α’ 159) μπορούν να φοιτούν, κατόπιν 
γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ., όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

α) Στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, εντάσσονται, μετά 
από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., όσοι/ες έχουν δικαίωμα α) 
εγγραφής και β) μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες είναι κάτοχοι Απολυτήριου Γυμνασίου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου ή Γενικού Γυμνασίου (ημερήσιου ή εσπερινού) 
ή άλλου ισότιμου τίτλου.

ββ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την 
Α’ τάξη ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ. ή την Α’ τάξη Λυκείου 
ΕΑΕ ή την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ.

γγ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την 
Α’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού).

δδ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την 
Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού).

β) Στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, εντάσσονται, μετά 
από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα 
εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ιδίου 
ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ 
ή την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. 
(ημερήσιου ή εσπερινού) ή την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου 
(ημερήσιου ή εσπερινού).

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του 
ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή τη Β’ τάξη Λυκείου 
ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. 
(ημερήσιου ή εσπερινού) ή όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί 
από τη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τη Β’ και Γ’ 
τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού).

γγ) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τις Β’ και Γ’ τάξεις Λυ-
κείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή τις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ και επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τις Β και Γ’ τάξεις 
Λυκείου ΕΑΕ ή Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) 
ή τις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ετέ-
ρου τομέα ή όσοι/ες φοιτούν στη Δ’ τάξη ιδίου ή ετέρου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ κι επιθυμούν να παρακολουθήσουν έτερο το-
μέα ή όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 2019-
20 στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα.

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ κι επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα.

εε) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής Α’ 
βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακο-
λουθήσουν έτερο τομέα.

στστ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής Β’ 
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βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακο-
λουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋ-
πόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες 
ειδικεύσεις της μιας.

ζζ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ κι επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισ-
σότερες ειδικεύσεις της μιας.

γ) Στη Γ’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ εντάσσονται, μετά 
από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα 
εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ιδίου 
ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή τη Β’ τάξη 
ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. 
(ημερήσιου ή εσπερινού).

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη του 
ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή τη 
Γ’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Γ’ τάξη ιδίου τομέα 
ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού).

δ) Στην Δ’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ εντάσσονται, μετά 
από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα να 
εγγράφονται ή να μετεγγράφονται σε αυτήν, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη του ιδίου 
ή ετέρου Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ ιδίου τομέα ή τη Γ’ τάξη 
ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίου τομέα ή τη Β’ τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού ΕΠΑ.Λ. ιδίου τομέα.

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη του 
ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ ιδίας ειδικότητας ή τη 
Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίας ειδικότητας.

γγ) Όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 2019-
20 στις Γ’ ή Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 
(Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια ή έτερη ει-
δικότητα του ιδίου τομέα ή στη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 
ιδίας ειδικότητας ή ειδικότητας ιδίου τομέα.

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-
Λ ή Λυκείου ΕΑΕ ή ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής Β’ βαθμίδας του 
ν.  2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν 
έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα, με την προϋπόθεση 
ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις 
της μιας.

11) Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γυμνασίων 
των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκεί-
ων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων 
ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

12) Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελ-
ματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτ-
λους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα 
μαθήματα ως εξής:

α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντί-
στοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/
ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 
μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την από-
κτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

β) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή άλλου ισότιμου 
Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται 

στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως:
αα) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του 

ν. 4386/2016 (Α’ 83), διαφορετικής από εκείνη που ανα-
γράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε 
απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημά-
των Γενικής Παιδείας,

ββ) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενι-
κής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση 
Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

γ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό 
τίτλων σπουδών και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/
ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν 
όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικό-
τητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ει-
δικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν δεν είναι 
κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό 
τίτλων σπουδών. 

δ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με 
αυτό τίτλων σπουδών και οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι 
οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρα-
κολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας 
για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. 
ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών. 

ε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται 
στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα 
Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτη-
ση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτη-
ρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

στ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγρά-
φονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο 
τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση 
μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 
(Α’ 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή 
ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ζ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ, οι οποίοι εγ-
γράφονται στη Β’ τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για την 
απόκτηση πτυχίου δεύτερης ειδικότητας, δύναται να 
παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και απαλ-
λάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων.

η) Κάτοχοι Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78), οι οποίοι 
εγγράφονται στη Β’ τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, δύνα-
νται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο 
Πτυχίου Ειδικότητας διαφορετικής από εκείνη που ανα-
γράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, επομέ-
νως μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας αλλά να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των 
μαθημάτων αυτών β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα 
μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για 
την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου.

θ) Κάτοχοι Πτυχίου Ειδικότητας ΕΝΕΕΓΥ-Λ ή ΕΠΑ.Λ. 
ΕΑΕ ή ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας, μπορούν να 
εγγραφούν στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για παρακο-
λούθηση ετέρου τομέα και ειδικότητας ή στη Δ’ Λυκείου 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ για παρακολούθηση έτερης ειδικότητας ιδίου 
τομέα με το ήδη ληφθέν πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι 
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δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου περισσοτέρων ειδικεύσε-
ων της μιας.

13) α) Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει 
πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 
και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 
ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν 
εντάσσονται σε τάξη. Αν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθη-
τή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν 
προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγρα-
φής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περ. 1 
της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, ο/η 
Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. 
Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια 
του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλι-
κων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι 
οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την 
ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους 
που έχουν προβληθεί από τους κηδεμόνες τους, για κάθε 
έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε 
αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β) Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφε-
ρειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Επαγγελματικά Λύκεια 
οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα 
λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχο-
λικό έτος σε όλες τις τάξεις σε χρόνο που ορίζεται από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ.

γ) Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγ-
γραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, 
επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότη-
τας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλει-
στικά σε λειτουργούντα τμήματα στις προθεσμίες που 
ορίζονται στην παρούσα.

δ) Κατ’ εξαίρεση των περ. β’ και γ’ οι κηδεμόνες των 
ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην 
προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του δι-
δακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της 
περ. α’ της παρούσας παραγράφου. Οι απουσίες μέχρι 
την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.»

3. «Παρ. 5 του άρθρου 26:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μα-

θητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέ-
ντων/χθεισών είναι τα εξής ανά περίπτωση:

α) Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, οι κηδεμόνες 
τους ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, αν είναι ενήλικοι/ες, 
με αίτησή τους, προσκομίζουν στο σχολείο φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο 
νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/
στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/
στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής 
Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή 
του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της 
Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από 
Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και 
σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και του/της Διοι-
κητικού Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής Κλινικής.

β) Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, 
εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β’ 834) απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

γ) Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή 
ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρ-
τησης του ν. 4139/2013 (Α’ 74), απαιτείται να καταθέτουν 
οι ενδιαφερόμενοι/ες στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέ-
ρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η 
διάρκειά του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης 
δεν απαιτείται να διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευσή 
τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει 
διανυθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Οι κηδεμόνες των υπαγόμενων μαθητών/τριών στις 
διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα 
με την παρούσα, ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες υπο-
βάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αί-
τηση στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε 
έτους, με την προϋπόθεση ότι: αα) θα ενημερώσουν με 
υπεύθυνη δήλωση, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτω-
ση τη Διεύθυνση του σχολείου και ββ) κατά την ημέρα 
υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός 
των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το 
όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χα-
ρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 
της παρούσας απόφασης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 (Β 2005) υπουργική απόφαση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033232806220016*


		2022-06-30T11:57:58+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




