
ΑΠΟΦΑΣΗ 10645/ΓΔ4/22-1-2018  (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) 

Εγγραφέσ, μετεγγραφέσ, φοίτηςη και θέματα οργάνωςησ τησ 

ςχολικήσ ζωήσ ςτα ςχολεία τησ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ 

 

Για την εγγραφή μαθητή ςε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώςουν την εγγραφή τουσ, να 

υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α. Έντυπο τησ Αίτηςησ Εγγραφήσ 

 β. Απολυτήριο Γυμναςίου, εφόςον αυτό δεν έχει διαβιβαςτεί 

υπηρεςιακά, ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ.  

γ. Εκτύπωςη τησ Ηλεκτρονικήσ Δήλωςησ Προτίμηςησ  

δ. Υπεύθυνη Δήλωςη του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του 

μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικοσ ςτην οποία θα δηλώνονται: αα) Η 

νομιμότητα τησ άςκηςησ τησ κηδεμονίασ ςύμφωνα με το άρθρο 13 ςε 

περίπτωςη που ο μαθητήσ είναι ανήλικοσ, εκτόσ εάν έχει ήδη υποβάλει 

δήλωςη κηδεμονίασ κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. ββ) Η αποδοχή τησ 

ηλεκτρονικήσ ενημέρωςησ για ζητήματα τησ πορείασ φοίτηςησ του 

μαθητή, καθώσ και η ηλεκτρονική διεύθυνςη για την παραλαβή των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμόσ του τηλεφώνου ςτο οποίο θα 

αποςτέλλονται τα SMS. γγ) Ότι ο εγγραφόμενοσ μαθητήσ δεν φοιτά ςε 

άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή ςχολείο τησ 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ οποιουδήποτε Υπουργείου ή ςε ςχολή 

τησ Τριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ή ςτο μεταλυκειακό έτοσ-τάξη 

μαθητείασ των ΕΠΑΛ ή ςε Ινςτιτούτο Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ 

(ΙΕΚ) ή αντίςτοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, 

ςύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλήσ Φοίτηςησ.  

δδ) Ότι ο εγγραφόμενοσ μαθητήσ δεν είναι κάτοχοσ Απολυτηρίου ΕΠΑΛ. 



ε. Για την περίπτωςη που κατά την ειδική εξεταςτική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου μαθητήσ δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει ςε Υπεύθυνη 

Δήλωςη του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη 

φοίτηςη, ςύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2017 (Α’ 74), όπωσ 

τροποποιήθηκε και ιςχύει.  

ςτ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικήσ ταυτότητασ του μαθητή ή 

Πιςτοποιητικό του Δήμου/Δημοτικήσ Ενότητασ ςτα Μητρώα του 

οποίου είναι εγγεγραμμένοσ ο μαθητήσ, εφόςον δεν έχει δελτίο 

αςτυνομικήσ ταυτότητασ. Εάν ο μαθητήσ δεν έχει δελτίο αςτυνομικήσ 

ταυτότητασ και δεν υποβληθεί Πιςτοποιητικό του Δήμου/Δημοτικήσ 

Ενότητασ ςτα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένοσ ο μαθητήσ, τότε 

το Πιςτοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή του 

ςχολείου, ώςτε να καταχωρίζονται τα ςτοιχεία του που ορίζονται ςτο 

άρθρο 11. 

 

Σε όλεσ τισ περιπτώςεισ εγγραφήσ, αν έχει κατατεθεί πρωτότυποσ 

τίτλοσ Απολυτήριου Γυμναςίου, αυτόσ δεν επιςτρέφεται. 


