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ΕΑΕ, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιείται από τη στιγμή που αυτός/ή 
αποκτά δικαίωμα φοίτησης σ' αυτό, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

2) Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση για πρώ-
τη φορά των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 στοιχείων 
του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο και το Μη-
τρώο Μαθητών/τριών του σχολείου.

Άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Α. Εγγραφή
1. Οι εγγραφές στα Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια, στα 

Γυμνάσια ΕΑΕ και στα Λύκεια ΕΑΕ πραγματοποιούνται 
κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της 
Α' τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά. Κατ' εξαίρεση 
α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου 
σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται 
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι 
μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους εγ-
γράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 
ΙΔ και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν 
δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το 
άρθρο 22 της παρούσας.

2. Οι εγγραφές στα Επαγγελματικά Λύκεια και στα Ενι-
αία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθη-
τές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με 
την περιπτ. 9 και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα 
με το άρθρο 22. Κατ' εξαίρεση α) οι μαθητές/τριες που 
κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί 
στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές δια-
τάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν 
διακόψει τη φοίτηση τους εγγράφονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. ΙΔ και στο άρθρο 15.

3. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Γυμνασίου που βρί-
σκεται εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια 
καταθέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, εντός του μηνός 
Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους, στον/στη 
Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά δήλω-
ση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια σύμφωνα με το 
άρθρο 12. Κατ' εξαίρεση, το σχ. έτος 2017-18, η δήλωση 
αυτή θα γίνει, το αργότερο, εντός του μηνός Φεβρου-
αρίου. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά 
και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν 
στο σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθη-
τών/τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο 
Γυμνάσιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση 
την ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθη-
τές/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 παρα-
δοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται 
να εγγραφούν.

4. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Γυμνασίου που βρί-
σκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι δι-
ατάξεις της περιπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν 
τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά 
διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή από-

φαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσε-
ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι 
απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο 
για τα δημόσια Γυμνάσια.

5. Για την εγγραφή στην Α' Γενικού Λυκείου, οι τίτλοι 
των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπη-
ρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτί-
μησης της παρ. Δ, στο αντίστοιχο Γενικό Λύκειο. Αν δεν 
υφίσταται αντίστοιχο Γενικό Λύκειο, τότε η διαβίβαση 
γίνεται στο Γενικό Λύκειο που δηλώνεται στη σχετική 
αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της 
ιδίου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η, αν αυτό εδρεύει εκτός 
αστικών κέντρων. Σε διαφορετική περίπτωση, σ' αυτό 
που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
12. Η διαβίβαση των τίτλων πραγματοποιείται αμέσως 
μετά την έκδοση τους από το Γυμνάσιο. Η εγγραφή στην 
Α' τάξη Γενικού Λυκείου με τίτλο που εκδόθηκε το ημε-
ρολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν 
αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο.

6. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Επαγγελματικού Λυ-
κείου, οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβά-
ζονται υπηρεσιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης 
Προτίμησης της παρ. Δ, στο Επαγγελματικό Λύκειο στο 
οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, σύμφωνα με τη διαδι-
κασία της παρ. Δ.

7. Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας 
που έχει παραλάβει τον τίτλο του Γυμνασίου στην Α' τάξη 
δημοσίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, 
α) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται το ημερολογιακό 
έτος έκδοσης του τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυ-
μνάσιο έκδοσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στην παρ. Β, προκειμένου να διαβιβαστεί σε Γενικό Λύ-
κειο ή σε Επαγγελματικό Λύκειο για εγγραφή του σε αυτό, 
β) εάν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα 
έτη από το έτος έκδοσης του και δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο 
ή ιδιωτικό σχολείο, τότε η εγγραφή πραγματοποιείται με 
την κατάθεση του τίτλου στο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελ-
ματικό Λύκειο εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, από τον/
την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της, εάν αυτός/ή 
είναι ανήλικος/η.

8. Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν 
οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου 
τίτλου και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη 
ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. ή στη Β' τάξη εσπερινού 
ΓΕ.Λ. σχολικών ετών μέχρι και 2017-18. Στη Β' τάξη εγ-
γράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α' τάξη ημερήσιου 
ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από την Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. 
σχολικών ετών 2017-18 και εφεξής, οι προαγόμενοι/ες 
από τη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. σχολικών ετών μέχρι και 
2017-18, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' ημερήσιου 
ΓΕ.Λ. και όσοι έχουν απορριφθεί στη Γ' εσπερινού ΓΕ.Λ.. 
Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από τη Β' 
τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από τη Γ' τάξη 
εσπερινού ΓΕ.Λ. και όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' 
ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Δ' εσπερινού ΓΕ.Λ.
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9. Δικαίωμα εγγραφής στο Επαγγελματικό Λύκειο 
(ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α' 83) έχουν ανά τάξη:

α. στην Α' τάξη:
1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότι-

μου τίτλου.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη του 

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

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

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

5) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη 
του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.

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

7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη 
εσπερινής Τ.Ε.Σ.

8) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη εσπερι-
νού Τ.Ε.Λ.

β. στην Β' τάξη:
1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη του 

ΕΠΑ.Λ. 
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ.
3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 4386/2016 (Α' 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν 
διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) που 
επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του 
οικείου τίτλου σπουδών.

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

6) 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.

7) 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.

8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελμα-
τικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α' 193) και των 
ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι 
αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο 
για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

9) 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 αντιστοιχίες 
των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής  
απόφασης.

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

11) Μαθητές/τριες της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 
3475/2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται 
στη Β' τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα 
τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα 
της παρούσας υπουργικής  απόφασης.

12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη των 
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' και Γ' τάξη των 
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

14) Κάτοχοι Πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.
15) Κάτοχοι Πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων 

με αυτό τίτλων σπουδών.
16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β' κύκλο Τ.Ε.Ε.
17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερι-

νού Τ.Ε.Λ. 
18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη εσπερι-

νού Τ.Ε.Λ. 
19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α', Β' τάξη ΕΠΑ.Σ.
21) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό 

τίτλων σπουδών.
γ. στην Γ' τάξη:
1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του 

ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα 
του ίδιου τομέα.

3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε δια-
φορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

4) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη 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 ειδικότητα του τομέα που 
παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενι-
κής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του 
Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση 
άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που πα-
ρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

5) Μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 
2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ' 
τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η 
ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρ-
τημα Ι της παρούσας υπουργικής  απόφασης.

6) 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 II της παρούσας, 
παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

7) 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 II 
της παρούσας υπουργικής απόφασης.

δ. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/
ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α' 78) εγγράφονται στη Δ' 
τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
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Β. Προθεσμίες Εγγραφής
1. Οι αιτήσεις εγγραφής- δηλώσεις προτίμησης πραγ-

ματοποιούνται για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα 
Επαγγελματικά Λύκεια εντός του Μαΐου του προηγού-
μενου σχολικού έτους και η εγγραφή- ένταξη σε τάξη 
ολοκληρώνεται με την παραλαβή του απολυτηρίου 
Δημοτικού για την εγγραφή στην Α' Γυμνασίου ή με την 
έκδοση αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις. Κατ' εξαί-
ρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και 
μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθη-
τές/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 Επαγγελμα-
τικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και 
οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις 
μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λό-
γους ανωτέρας βίας (π. χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

2. Ειδικά όσοι/ες δεν φοιτούν σε σχολεία κατά την πε-
ρίοδο που πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής-δη-
λώσεις προτίμησης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν 
αίτηση-δήλωση μέχρι την 30ή Μαΐου του προηγούμενου 
σχολικού έτους.

3. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από 
έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) 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.

4. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μα-
θήτριες/τές εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουρ-
γούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην 
οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εγγράφεται σε τμήμα 
που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/
της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρ-
χίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές 
πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

Γ. Τρόπος εγγραφής
1. Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης 

στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό 
Λύκειο πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολεί-
ου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του 
σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι 
νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.

2. Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, ή η/ο ίδια/ος 
η/ο/μαθήτρια/τής, αν είναι ενήλικη/ος, για την εγγραφή 
σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο:

α. Υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- δήλωση 
προτίμησης, όπως ορίζεται στην παρ. Δ.,

β. προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γε-
νικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, για να 
καταθέσει τα οριζόμενα στην παρ. Ε.

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.

Δ. Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγρα-
φής - Δήλωσης Προτίμησης

1. Εντός Μαΐου, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να 
εγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματι-
κό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, 
οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης για 
τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο 
επιθυμούν να φοιτήσουν. Εάν δηλώσουν προτίμηση για 
εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης, ανάλογα 
με την Τάξη, τα μαθήματα επιλογής ή/και την Ομάδα 
Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στο Γε-
νικό Λύκειο στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο 
του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις περιπτ. 5, 6 και 7 της 
παρ. Α, με δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός 
μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει 
υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα σπουδών. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποι-
ηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που 
ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου 
και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Εάν δηλώ-
σουν προτίμηση για εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο, 
δηλώνουν επίσης: α) για την εγγραφή στην Α' τάξη μέ-
χρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν 
κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλο-
γής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν, β) για 
την εγγραφή στη Β' τάξη τον τομέα που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία 
επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, γ) για 
την εγγραφή στη Γ' τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία 
επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Η δή-
λωση 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.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων ή Επαγ-
γελματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους 
κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μό-
νοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση 
προτίμησης.

Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δή-
λωση προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται 
να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους 
δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δή-
λωση προτίμησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά 
την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75).

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλε-
κτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης και την επεξεργασία 
τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του 
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλού-
νται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει 
διαβιβαστεί το Απολυτήριο Γυμνασίου ή στο Επαγγελ-
ματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους 
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καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στην παρ. Ε του παρόντος άρθρου. Στην περί-
πτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν 
μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι 
δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα ΕΠΑ.Λ. προτίμησης 
τους, απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμη-
σης. Ο Διευθυντής/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα 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, εφόσον αυτό δεν έχει δια-
βιβαστεί υπηρεσιακά.

β. Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδε-
μόνα τού/τής μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται 
η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση 
κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύ-
θυνη 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 ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο 
αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται 
τα σύντομα μηνύματα (SMS).

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. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστο-
ποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα 
του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, 
τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από 
τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχω-
ρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

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. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει δια-

βιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.
γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
δ. 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 νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμ-
φωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/
τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δή-
λωση κηδεμονίας 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 SMS.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά 
σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχο-
λείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε 
Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 
ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή 
αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, 
σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.

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

ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει 
Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/ 
1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμ-
φωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2017 (Α' 74), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/
Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγ-
γεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελ-
τίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν 
έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί 
Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μη-
τρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/
τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα 
από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να κα-
ταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο 
άρθρο 11.

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. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
γ. Τίτλο Σπουδών:
αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει δι-

αβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο.
ή
ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες 

τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν, σύμ-
φωνα με την παράγραφο Α. Στην περίπτωση αυτή, για 
να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο 
γίνονται οι εγγραφές να ζητήσει με έγγραφο του επαλή-
θευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα 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 κα-
ταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί 
η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό 
σπουδών στέλνει 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.
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