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«Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

Απνθαζίδνπκε 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

ρνιηθό Έηνο, Γηδαθηηθό Έηνο, Γηαθνπέο θαη Αξγίεο  

Άξζξν 1 

ρνιηθό θαη Γηδαθηηθό Έηνο 

1. Σν ζρνιηθφ έηνο γηα ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά 

Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά, εκεξήζηα θαη εζπεξηλά, αξρίδεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 

31
ε
 Απγνχζηνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο.  

2. Σν δηδαθηηθφ έηνο γηα ηα ίδηα ζρνιεία αξρίδεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη 

ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο.  

3. Καηά ηε  δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη 

δηελεξγνχληαη νη θάζε είδνπο εμεηάζεηο. 

4. Σα καζήκαηα ζηα Γπκλάζηα ιήγνπλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Μαΐνπ. Ζ ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ,  ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θα-

ζνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε 

νπνία εθδίδεηαη κέρξη ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ. 

5. Σν δηδαθηηθφ έηνο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην θαη ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

ρσξίδεηαη ζε δχν (2) πεξηφδνπο πνπ νλνκάδνληαη ηεηξάκελα. Σν Α΄ ηεηξάκελν δηαξθεί 

απφ ηελ 11
ε 
επηεκβξίνπ έσο ηελ 20

ε
 Ηαλνπαξίνπ. Σν Β΄ ηεηξάκελν δηαξθεί απφ ηελ 21

ε 

Ηαλνπαξίνπ έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ε έλαξμε ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νξίδεηαη ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ θαη ε ιήμε απηψλ θαη ηνπ Β΄ 

ηεηξακήλνπ νξίδεηαη ηελ 15
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

6. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο, πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο, δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Β΄ Σεηξακήλνπ, ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Μαΐνπ – Ηνπλίνπ, θαζψο θαη 

ηελ πεξίνδν απφ 1
ε
 επηεκβξίνπ έσο ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, φπνπ ε πεξίνδνο απηή 

πξνβιέπεηαη. 

7. Σελ εκέξα ηεο ιήμεο ησλ καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη δηδαζθαιία. Ο χιινγνο Γηδα-

ζθφλησλ/νπζψλ ηελ εκέξα απηή απνθαζίδεη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ κα-
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ζεηψλ/ηξηψλ θαη εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαλνλη-

θή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

8. ε πεξίπησζε απψιεηαο δηδαθηηθψλ σξψλ, ε αλαπιήξσζε ηνπο εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ κε ηελ παξάιιειε πξαγκαην-

πνίεζε ησλ ενξηψλ θαη ησλ καζεκάησλ, β) πεξηνξηζκφο ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ησλ πν-

ιπήκεξσλ εθδξνκψλ θαη γ) πεξηθνπή πεξηπάησλ θαη εθδξνκψλ. Με ηελ παχζε ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέρξη λα νκαινπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα 

ζπγθαιεί αλά εβδνκάδα ην ρνιηθφ πκβνχιην, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηά-

ζηαζεο θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ πξνζήθνπζα δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ ραζεί. Μφιηο νκαινπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ν/ε 

Γηεπζπληήο/ληξηα ζπγθαιεί ακέζσο ην ρνιηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εηζεγείηαη ζηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζεο ησλ απνιεζζεηζψλ σξψλ θαη ν-

ινθιήξσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ν νπνίνο θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά. Ζ απφθαζε ηνπ πι-

ιφγνπ δηδαζθφλησλ ππνβάιιεηαη ζηνλ/ζηε Γηεπζπληή/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπ-

ζεο γηα ελεκέξσζε. 

9. Αλ ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγά-

ζηκσλ εκεξψλ, ην δηδαθηηθφ έηνο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνλη-

θφ δηάζηεκα κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Άξζξν 2 

Γηαθνπέο - Αξγίεο -Δνξηαζηηθέο Δθδειώζεις 

1. Γηδαζθαιία καζεκάησλ δελ δηεμάγεηαη θαη εμεηάζεηο δελ δηελεξγνχληαη θαηά ηηο αθφ-

ινπζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο: 

α) Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ απφ ηελ 24
ε
 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 7

ε
 Ηαλνπαξίνπ. 

β) Γηαθνπέο Πάζρα, απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά. 

γ) Θεξηλέο δηαθνπέο, απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Απγνχζηνπ, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1. 

2. Καηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ην γξαθείν θάζε Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Δπαγγει-

καηηθνχ Λπθείνπ δέρεηαη ην θνηλφ κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ/ηε 

Γηεπζπληή/ληξηα ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σελ εκέξα απηή έλαο/κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο/ηηο  

δηδάζθνληεο/νπζεο θάζε ρνιείνπ, ν/ε νπνίνο/α νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γη-

δαζθφλησλ/νπζψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε δηεθ-

πεξαίσζε θάζε ηξέρνληνο ππεξεζηαθνχ ζέκαηνο, αζθψληαο εθηάθησο αξκνδηφηεηεο Γη-

επζπληή/ληξηαο ζρνιείνπ, θαη ππνγξάθεη αλη’ απηνχ/ήο θάζε έγγξαθν ή ηίηιν. Δάλ ηα θα-

ζήθνληα αζθνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο/κία δηδάζθνληεο/νπζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο 

αζθεί ν/ε αλψηεξνο/ε θαηά ηνλ βαζκφ θαη επί ηζφβαζκσλ ν/ε αξραηφηεξνο/ε. Δάλ ε εκέ-

ξα πνπ έρεη νξηζηεί ζπκπίπηεη κε εκέξα αξγίαο, ην γξαθείν δέρεηαη ην θνηλφ ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα. 
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3. Γηα ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 1157/1981 (Α 126) γηα ηελ θαζηέξσζε πελζήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο, φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

4. Ζκέξεο αξγίαο ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, Γπκλα-

ζίσλ ΔΑΔ, Λπθείσλ ΔΑΔ, Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη 

Δ.Δ.Δ.ΔΚ. νξίδνληαη:  

α) φιεο νη Κπξηαθέο 

β) νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ, 

γ) νη εζληθέο επέηεηνη ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 

δ) ε Καζαξά Γεπηέξα 

ε) ε 1
ε
 Μαΐνπ 

ζη) νη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εκέξεο αξγίαο γηα ηελ έδξα θάζε ζρνιείνπ 

ιφγσ ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο ενξηήο. 

5. Σα ηδησηηθά ζρνιεία επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ/ζηελ νηθεί-

ν/α Γηεπζπληή/ληξηα Δθπαίδεπζεο, λα αξγνχλ έσο δχν επηπιένλ εκέξεο αλά έηνο, ζε εκε-

ξνκελίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηε ζρνιηθή ηνπο παξάδνζε ή, ζηελ πεξίπησ-

ζε ησλ μέλσλ ζρνιείσλ, πνπ απνηεινχλ επίζεκε εζληθή ή ζξεζθεπηηθή ενξηή ζηε ρψξα 

πξνέιεπζήο ηνπο.  

6. Καηά ηελ παξακνλή ησλ εζληθψλ επεηείσλ ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ, 

θαζψο θαη θαηά ηελ επέηεην ηεο 17
εο

 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Γπκλάζηα, Γελη-

θά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, αλνηρηέο ζηελ θνηλσλία, ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο 

εθδειψζεηο θαη δξψκελα ζηνλ ρψξν εθδειψζεσλ ησλ ζρνιείσλ. Αλ ε εκέξα απηή ζπκπί-

πηεη κε άββαην ή αξγία, νη αλσηέξσ εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ πξνεγνχκελε 

ηνπ αββάηνπ ή ηεο αξγίαο απηήο. Ζ ενξηή ηεο ζεκαίαο πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ίδηα εκέξα 

ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο επεηείνπ ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Τπεξεζηαθά Βηβιία - Έληππα 

Άξζξν 3 

Τπεξεζηαθά Βηβιία 

Σα ηεξνχκελα απφ ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα ΔΑΔ, 

Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ. επίζεκα 

βηβιία είλαη: 

α) Πξσηφθνιιν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο ηίηινη ζπνπδψλ θαζψο θαη ηα εκπηζηεπηηθά 

έγγξαθα. Γηα ηα ηειεπηαία ζεκεηψλεηαη ζηε ζηήιε «πεξηερφκελν εγγξάθνπ» ε έλδεημε 

Δ.Δ. κφλν, ελψ ηεξείηαη ηδηαίηεξνο θάθεινο εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ. 

β) Βηβιίν Πξάμεσλ Γηεπζπληή/ληξηαο 

γ) Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ 
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δ) Ζκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο ρνιείνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά, πεξηιεπηη-

θά, ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

ε) Βηβιίν Ύιεο θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηάμεσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη απζεκεξφλ απφ 

θάζε δηδάζθνληα/νπζα ν ηίηινο ηεο ελφηεηαο πνπ δίδαμε. 

ζη) Βηβιίν Βηβιηνζήθεο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, θαηά ελφηεηεο, ηα βηβιία. 

δ) Βηβιίν Τιηθνχ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα κε αλαιψζηκα είδε ηνπ ζρνιείνπ, 

εθηφο απφ απηά πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Βηβιηνζήθεο. 

ε) Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα, ζηελ παξάγξα-

θν 2 ηνπ άξζξνπ 10, ζηνηρεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν. 

ζ) Δπξεηήξην ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ην επψλπκν, ην φλνκα, ην φλνκα παηξφο, ην φλν-

κα κεηξφο θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

η) Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην)  

ηα) Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο. ην Βηβιίν απηφ 

εθηφο απφ ηα Παηδαγσγηθά Μέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο Τ.Α. 

θαηαγξάθνληαη θαη νη παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. πξνζθπγή 

ζε ζπκβνπιεπηηθφ θέληξν) εθφζνλ (1) αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο θαη (2) 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ή ην πκβνχιην Σκήκα-

ηνο. 

ηβ) Αηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη θνηηνχλ ζηηο ΜΔΑΔ, ζε Σ.Δ. θαη 

Παξάιιειε ηήξημε (φπσο νξίδεηαη ζηνλ Ν.3699/2008).  

Άξζξν 4 

Τπεξεζηαθά Έληππα 

1) Σα ηεξνχκελα απφ ηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Γπκλάζηα 

ΔΑΔ, Λχθεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ. επί-

ζεκα έληππα είλαη: 

α) Αηνκηθά Γειηία καζεηψλ/ηξηψλ. Γηα θάζε καζεηή/ηξηα ηεξείηαη Αηνκηθφ Γειηίν, ζην 

νπνίν θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηα πξνβιε-

πφκελα ζην άξζξν 10 ζηνηρεία. 

β) Έληππα Ζκεξήζησλ Γειηίσλ Φνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηάμε ή ηκήκαηα ηά-

μεο, ζηα νπνία θαηαρσξίδνληαη θάζε δηδαθηηθή ψξα νη απνπζίεο ηνπο. 

γ) Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ 

δ) Σίηινη πνπδψλ 

ε) Έληππα Δπαιήζεπζεο Σίηισλ 

ζη) Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ 

δ) Έληππα Δηζήγεζεο ή Δπηβνιήο Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ 
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ε) Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο Βαζκνινγίαο Μαζεηψλ/ηξηψλ 

ζ) Πηζηνπνηεηηθά γηα ηξαηνινγηθή Υξήζε 

η) Γειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ 

2) Οη Καηαζηάζεηο Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Π.Γ. 104/1979, 

άξζξν 4 (ΦΔΚ 23 Α΄/1979) θαηαξγνχληαη. 

Άξζξν 5 

Σύπνο θαη επηζεκνπνίεζε Τπεξεζηαθώλ Βηβιίσλ θαη Δληύπσλ 

1. Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πα-

ξνχζα θαζνξίδνληαη κε ππφδεηγκα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Κεληξηθή Τ-

πεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ππν-

δεηγκάησλ εθαξκφδνληαη ηα ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρνιηθφ έηνο 

2016-2017. 

2. Απφ ηα Τπεξεζηαθά Βηβιία: ην Βηβιίν Τιηθνχ, ην Βηβιίν Βηβιηνζήθεο, θαη ην Βηβιίν 

Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο, ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. Δγθχθιηνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σν Βηβιίν Φνί-

ηεζεο (απνπζηνιφγην) θαη ην Δπξεηήξην ηεξνχληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα MySchool 

απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. 

3. Απφ ηα Τπεξεζηαθά Έληππα ηα Αηνκηθά Γειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ, ηα Χξνιφγηα Πξν-

γξάκκαηα, θαη ηα Γειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δγθχ-

θιηνο θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο. Σα Αηνκηθά Γειηία Μαζε-

ηψλ/ηξηψλ ηα Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη ηα Γειηία Κί-

λεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα MySchool απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2017-2018. 

4. Σα Τπεξεζηαθά Βηβιία πνπ ηεξνχληαη εγγξάθσο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξ. 2, κέρξη ηελ έλαξμε ηήξεζήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξηλ ηε ρξήζε ηνπο αξηζ-

κνχληαη θαηά ζειίδα απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δε-

κφζηα ζρνιεία, θαη απφ ηνλ/ηε  Γηεπζπληή/ληξηα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπληάζζε-

ηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ Βηβιίνπ ζρεηηθή πξάμε. 

5. Σα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, κέρξη ηελ έλαξμε ηήξεζήο ηνπο 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή, επηζεκνπνηνχληαη κε ζθξάγηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ/ηε Γηεπζπ-

ληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. 

6. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ειε-

θηξνληθνχ ζπζηήκαηνο MySchool γηα θάζε κεηαβνιή εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ησλ πξνζεζκηψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ παξ. ΗΑ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21. Δηδηθφηεξα ην Βηβιίν Φνίηεζεο 

ελεκεξψλεηαη, ην αξγφηεξν, αλά πελζήκεξν. 

Άξζξν 6 

Φύιαμε Τπεξεζηαθώλ Βηβιίσλ θαη Δληύπσλ  
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1. Απφ ηα Τπεξεζηαθά Βηβιία θαη Έληππα θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά: 

α) ην Πξσηφθνιιν, ην Βηβιίν Πξάμεσλ Γηεπζπληή/ληξηαο, ην Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ην Ζκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο ρνιείνπ, ην Βηβιίν Βηβιηνζήθεο, ην 

Βηβιίν Τιηθνχ θαη  ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ,  ζην δηελεθέο. 

β) Σα ππάξρνληα αληίηππα ηνπ Βηβιίνπ Μηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζην δηελεθέο.  

γ) Σν Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο γηα κηα δηεηία 

απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

δ) Σα Αηνκηθά Γειηία γηα δχν έηε απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Μεηξψν καζε-

ηψλ/ηξηψλ ηνπ νξηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο θνίηεζεο θάζε καζεηή/ηξηαο. 

ε) Σα αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ γηα δχν έηε απφ ηε ζχληαμή ηνπο. 

ζη) Σα Βηβιία Ύιεο γηα δχν έηε απφ ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ. 

δ) Σα Βηβιία Φνίηεζεο (απνπζηνιφγηα), ηα Έληππα Ζκεξήζησλ Γειηίσλ Φνίηεζεο, ηα 

Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο Μαζεκάησλ, ηα Έληππα Δηζήγεζεο ή Δπηβνιήο 

Παηδαγσγηθψλ Μέηξσλ θαη νη Καηαζηάζεηο Πξνθνξηθήο Βαζκνινγίαο γηα έλα έηνο απφ 

ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.  

ε)  Οη Αηνκηθνί θάθεινη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη  θνηηνχλ ζηα Γπκλάζηα ΔΑΔ, Λχ-

θεηα ΔΑΔ, Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα, Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ή ππνζηεξίδνληαη 

ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ή κε ην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο-πλεθπαίδεπζεο ζε 

Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζην δηελεθέο. 

2. Σα Βηβιία θαη Έληππα, εθφζνλ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά, θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα 

ην πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ εγθχθιηνο ε 

νπνία θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ηήξεζεο ησλ Βηβιίσλ θαη Δληχπσλ 

πξνβιέπεη θαη ην κέζνλ ζην νπνίν απηά ζα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα. 

Άξζξν 7 

Έλαξμε ηζρύνο λέσλ Τπεξεζηαθώλ Βηβιίσλ θαη Δληύπσλ 

Σα πθηζηάκελα Τπεξεζηαθά Βηβιία θαη Έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ ηε δε-

κνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαηεξνχληαη ζε ρξήζε, αληηθαζίζηαληαη δε απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ηνπο έθδνζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα ή ζρεηηθή εγθχθιηνο. Σν Βη-

βιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), ην Δπξεηήξην θαζψο θαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Μαζε-

ηή/ηξηαο, θαη ηα Γειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

MySchool απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Δγγξαθή καζεηώλ/ηξηώλ 

Άξζξν 8 

Έλλνηα ηεο εγγξαθήο 

1) Ζ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην, ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχ-

θεην, Γπκλάζην ΔΑΔ, Λχθεην ΔΑΔ, Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην θαη 
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Δ.Δ.Δ.ΔΚ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο/ή απνθηά δηθαίσκα θνίηεζεο ζ’ 

απηφ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2) Χο εγγξαθή λνείηαη ε εθ’ άπαμ θαηαρψξηζε γηα πξψηε θνξά ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην 

άξζξν 10 ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαη ην Μεηξψν Μαζε-

ηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Άξζξν 9 

Σξόπνο θαη ρξόλνο εγγξαθήο 

Α. Δγγξαθή 

1. Οη εγγξαθέο ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Γεληθά Λχθεηα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ 

έηνο κφλν γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά. Καη’ 

εμαίξεζε α) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, β) νη καζε-

ηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε θνίηεζή ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκε-

λα ζηελ παξ. ΗΓ θαη ζην άξζξν 15 θαη γ) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα έληαμεο ζε 

ηάμε εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22. 

2. Οη εγγξαθέο ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο γηα 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 9 θαη νη 

νπνίνη εληάζζνληαη ζε ηάμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22. Καη’ εμαίξεζε α) νη καζεηέο/ηξηεο 

πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 θαη β) νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ δηα-

θφςεη ηε θνίηεζή ηνπο εγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΗΓ θαη ζην 

άξζξν 15. 

3. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, 

θάζε καζεηήο/ηξηα θαηαζέηεη, κέζσ ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο, κέρξη ηηο 5 Ηνπλίνπ, ζηνλ/ζηε 

Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ Γεκνηηθνχ ζην νπνίν θνηηά δήισζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα Γπ-

κλάζηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 12. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Γεκνηηθνχ κεξηκλά θαη έρεη 

ηελ επζχλε νη κελ δειψζεηο λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν, ηα δε απνιπηήξηα ησλ απνιπφ-

κελσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ/ηεο λα δηαβηβαζηνχλ ζην Γπκλάζην ηνπ πξννξη-

ζκνχ ηνπο ππεξεζηαθψο, κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θαη επί απνδείμεη. Οη καζε-

ηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Γεκνηηθφ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ΠΓ 739/1980 

θαηαζέηνπλ ηνλ πξσηφηππν απνιπηήξην ηίηιν πνπ ηνπο έρεη παξαδνζεί, απεπζείαο ζην 

Γπκλάζην ζην νπνίν δηθαηνχληαη λα εγγξαθνχλ. 

4. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. 3, κε εμαίξεζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηα απνιπηήξηα 

ησλ απνιπφκελσλ καζεηψλ/ηξηψλ. Απηά δηαβηβάδνληαη ζηα Γπκλάζηα ζχκθσλα κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία νξίδεη ηα Γπκλάζηα ζηα νπνία εγγξάθνληαη νη απφθνη-

ηνη/εο θάζε Γεκνηηθνχ. Ο φξνο απηφο ηζρχεη κφλν γηα ηα δεκφζηα Γπκλάζηα. 

5. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ Γεληθνχ Λπθείνπ, νη ηίηινη ησλ απνθνίησλ θάζε Γπκλαζίνπ 

δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθά θαη επί απνδείμεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππν-

βνιήο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο ηεο παξ. Γ, ζην αληίζηνηρν Γεληθφ Λχθεην. 
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Αλ δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρν Γεληθφ Λχθεην, ηφηε ε δηαβίβαζε γίλεηαη ζην Γεληθφ Λχθεην 

πνπ δειψλεηαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδί-

νπ/αο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνο/ε, αλ απηφ εδξεχεη εθηφο αζηηθψλ θέληξσλ, ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζ’ απηφ πνπ έρεη νξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12. Ζ δηαβίβαζε 

ησλ ηίηισλ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ έθδνζή ηνπο απφ ην Γπκλάζην. Ζ εγγξαθή 

ζηελ Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηίηιν πνπ εθδφζεθε ην εκεξνινγηαθφ έηνο εγγξαθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ απηφο έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά απφ ην Γπκλάζην. 

6. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, νη ηίηινη ησλ απνθνίησλ θά-

ζε Γπκλαζίνπ δηαβηβάδνληαη ππεξεζηαθά θαη επί απνδείμεη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο ηεο παξ. Γ, ζην Δπαγγεικα-

ηηθφ Λχθεην ζην νπνίν έρνπλ ηειηθά θαηαλεκεζεί ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξα-

γξάθνπ Γ. 

7. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγγξαθήο καζεηή/ηξηαο πνπ έρεη παξαιάβεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γπ-

κλαζίνπ ζηελ Α΄ ηάμε δεκνζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, α) εάλ ε 

εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, ηφηε ν ηίηινο θαηα-

ηίζεηαη ζην Γπκλάζην έθδνζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. Β πξν-

θεηκέλνπ λα δηαβηβαζηεί ζε Γεληθφ Λχθεην ή ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα εγγξαθή ηνπ 

ζε απηφ, β) εάλ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξα έηε απφ ην έηνο έθδνζήο 

ηνπ θαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή 

ηδησηηθφ ζρνιείν, ηφηε ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηίηινπ ζην Γε-

ληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην εγγξαθήο, δεκφζην ή ηδησηηθφ, απφ ηνλ/ηελ καζε-

ηή/ηξηα ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο εάλ απηφο/ή είλαη αλήιηθνο/ε. 

8. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΓΔ.Λ. έρνπλ νη απφθνηηνη/εο Γπκλαζίνπ ή ηζφηη-

κνπ ηίηινπ θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ ΓΔ.Λ. ηε Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη 

πξναγφκελνη/εο απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΓΔ.Λ. θαη φζνη/εο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Β΄ ΓΔ.Λ. 

ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη/εο απφ ηε Β΄ ηάμε ηνπ ΓΔ.Λ θαη φζνη/εο έρνπλ 

απνξξηθζεί ζηελ Γ΄ ΓΔ.Λ.  

9. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (Ν. 4386/2016, ΦΔΚ Α΄ 83) έρνπλ αλά 

ηάμε: 

α. ζηελ Α΄ ηάμε: 

1) Οη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ. 

2) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

3) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Καηψηεξεο Σερληθήο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή άιινπ ηζφηηκνπ 

ηίηινπ. 

4) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ ηάμε παξειζφλησλ εηψλ ησλ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., 

Δ.Π.Λ. θαη άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά. 

5) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ Α΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. 

6) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ησλ Σ.Δ.. 

7) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε εζπεξηλήο Σ.Δ..  

8) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ. 

β. ζηελ Β΄ ηάμε: 

1) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. 
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2) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

3) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) θαη 

επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθφ ηνκέα. 

4) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

5) Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019, φζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. 

ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄ 193). 

6) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄ 193) ζε ίδην ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ ζηε Γ΄ ηάμε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή ζε δηαθν-

ξεηηθφ ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο. 

7) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ή εκεξεζίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 

4186/2013 (Α΄ 193) θαη επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ ηνκέα. 

8) Κάηνρνη Απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ηνπ λ. 

4186/2013 (Α΄ 193) θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη α-

ληίζηνηρνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο, κφλν γηα ιήςε Πηπρίνπ θαη φρη Απνιπ-

ηεξίνπ. 

9) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) ζε άιιν ηνκέα απφ απηφλ ηνπ 

νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο ή ζηνλ ίδην ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ άιιε εηδηθφ-

ηεηα εθηφο απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε Γ΄ ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο 

αληηζηνηρίεο ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο Τ.Α.. 

10) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) θαη 

επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα. 

11) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) αλεπαξ-

θνχο θνίηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηδηθφηεηα ηνπο 

δελ αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Τ.Α..   

12) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε ησλ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., Δ.Π.Λ. θαη άιισλ 

ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά. 

13) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε ησλ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., Δ.Π.Λ. θαη άι-

ισλ ηζνηίκσλ ζρνιείσλ κε απηά. 

14) Κάηνρνη Πηπρίνπ Α΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. 

15) Κάηνρνη Πηπρίνπ Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

16) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζην Β΄ θχθιν Σ.Δ.Δ. 

17) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ. 

18) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ. 

19) Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.. 

20) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Α΄, Β΄ ηάμε ΔΠΑ.. 

21) Κάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

γ. ζηελ Γ΄ ηάμε: 

1) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) ζε εηδη-

θφηεηα ηνπ ηνκέα ηνπο. 

2) Όζνη/φζεο έρνπλ απνξξηθζεί ζηε Γ΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) ζε ίδηα ή 

ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνκέα. 

3) Όζνη/φζεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) κπνξνχλ 

λα εγγξαθνχλ ζηε Γ΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), γηα ηελ απφθηεζε Απνιπ-

ηεξίνπ θαη Πηπρίνπ, ζε εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ, φπσο αλαθέξνληαη 



Σελίδα 10 από 55 
 

ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη 

Δηδηθφηεηαο. Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ εθ λένπ γηα απφ-

θηεζε άιινπ Πηπρίνπ κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέ-

ξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο. 

4α) Οη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) κπνξνχλ λα 

εγγξαθνχλ ζηε Γ΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) γηα απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ 

κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 

ΗΗ ηεο παξνχζαο, παξαθνινπζψληαο ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο. 

4β) Οη θάηνρνη κφλν Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006(Α΄ 146) κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ 

ζηε Γ΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) γηα απφθηεζε Απνιπηεξίνπ θαη άιινπ 

Πηπρίνπ, νπφηε παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη Δηδηθφηεηαο ή γηα ηελ 

απφθηεζε άιινπ Πηπρίνπ θαη κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

5) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) αλεπαξθνχο θνί-

ηεζεο, εγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηδη-

θφηεηα ηνπο αληηζηνηρείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Τ.Α.. 

δ. Απνθιεηζηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φζνη/εο εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4473/2017 (Α΄78) εγγξάθνληαη ζηε  Γ΄ ηάμε εζπεξη-

λνχ ΔΠΑ.Λ. 

Β. Πξνζεζκίεο Δγγξαθήο 

1. Οη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηα Γπκλάζηα, ηα Γεληθά Λχθεηα θαη ηα Δπαγγει-

καηηθά Λχθεηα κέρξη ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Με εγθχθιην 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ νη εκεξνκελίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο 

ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καη’ εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη εγγξαθέο 

ηνλ επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ: α) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ 

παξαπέκθζεθαλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, β) 

γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ νη νπνίνη/εο επηζπ-

κνχλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο 

θαη νη νπνίνη/εο ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο θαη γ) γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ αδπλαηνχζαλ λα εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο αλσ-

ηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιφγνπο πγείαο, ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θ.ιπ.). 

2. Δθπξφζεζκε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο νηθείνπ/αο Γηεπζπ-

ληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έσο δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ κα-

ζεκάησλ. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ κέρξη ηελ εθπξφζεζκε εγγξαθή ινγίδνληαη ζην αθέξαην. 

3. ε θάζε πεξίπησζε εθπξφζεζκσλ εγγξαθψλ νη καζήηξηεο/ηέο εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα 

πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ. 

4. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο, νη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γ. Σξφπνο εγγξαθήο 
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1. Κάζε θεδεκφλαο καζεηή/ηξηαο εγγεγξακκέλνπ/εο ζην Γπκλάζην, ζην Γεληθφ Λχθεην ή 

ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην  πξέπεη λα πξνζέιζεη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ 

παξακνλή ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη λα δειψζεη ελππνγξάθσο 

φηη είλαη λφκηκνο θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. 

2. Ο θεδεκφλαο ηεο/ηνπ καζήηξηαο/ηή, ή ε/ν ίδηα/νο ε/ν/καζήηξηα/ηεο, αλ είλαη ελήιη-

θε/νο, γηα ηελ εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην: 

α. ππνβάιιεη Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. Γ., 

β. πξνζέξρεηαη εκπξφζεζκα ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ, γηα λα θαηαζέζεη ηα νξηδφκελα  ζηελ παξ. Δ. 

3. Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα πξνβαίλνπλ 

ζηελ επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζε-

ηψλ/ηξηψλ, εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε. 

4. Γηα ηελ εγγξαθή αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο ζε Δζπεξηλά Γπκλάζηα ή Δζπεξηλά Γεληθά 

Λχθεηα ή Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα απαηηείηαη βεβαίσζε εξγαζίαο κε ζθξαγίδα 

θαη ππνγξαθή ηνπ εξγνδφηε ή βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εγγξαθή 

ηνπ ζηα Μεηξψα αλέξγσλ.  

 Δάλ ν/ε αλήιηθνο/ε καζεηήο/ηξηα εξγάδεηαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, απαηηείηαη Τ-

πεχζπλε Γήισζε ησλ γνλέσλ ηνπ, πνπ λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ. 

Δάλ ν/ε αλήιηθνο/ε καζεηήο/ηξηα αζρνιείηαη ζε δηθφ ηνπ επάγγεικα, απαηηείηαη βεβαίσ-

ζε αξκφδηαο αξρήο ή ππεξεζίαο φηη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο εξγάδεηαη. 

ε Δζπεξηλά Γπκλάζηα, Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα θαη Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

έρεη δηθαίσκα εγγξαθήο θάζε καζεηήο/ηξηα ν/ε νπνίνο/α αδπλαηεί λα θνηηήζεη ζηα αληί-

ζηνηρα εκεξήζηα ζρνιεία.  

Γηα ηελ εγγξαθή ελειίθσλ καζεηψλ/ηξηψλ δελ απαηηείηαη βεβαίσζε εξγαζίαο ή αλεξγίαο. 

Γ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο 

1. ε πξνζεζκία πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παη-

δείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζε 

Γεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη αλήιη-

θνη/εο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο γηα ηνλ ηχπν Λπθείνπ 

(Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ) ζην νπνίν επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ. Δάλ δειψζνπλ πξνηίκεζε 

γηα εγγξαθή ζε Γεληθφ Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζή-

ζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί ην Απνιπηήξην ηνπ Γεκνηηθνχ ή ηνπ 

Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπη. 3, 4 θαη 5 ηεο παξ. Α, κε δπλαηφηεηα επη-

ινγήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο εθφζνλ ππάξρεη ππν-

ρξέσζε επηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ δήισζε απηή 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξ-

γνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε. 

Δάλ δειψζνπλ πξνηίκεζε γηα εγγξαθή ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, δειψλνπλ επίζεο: α) 

γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε κέρξη ηξία (3) ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ 

θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία επηζπκνχλ λα παξα-
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θνινπζήζνπλ, β) γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Β΄ ηάμε ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπ-

ζήζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά πξνηί-

κεζεο, γ) γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Γ΄ ηάμε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζή-

ζνπλ θαη κέρξη ηξία (3) ΔΠΑ.Λ. ζηα νπνία επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκε-

ζεο. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκή-

καηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζ-

κνχ καζεηψλ αλά ηάμε. 

Οη Γηεπζπληέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ νθείινπλ λα δηεπθνιχ-

λνπλ ηνπο θεδεκφλεο πνπ δειψλνπλ αδπλακία λα ππνβάινπλ κφλνη ηνπο ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γήισζε Πξνηίκεζεο. 

ηελ αλσηέξσ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο δεζκεχνληαη λα 

ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο δηθαηνινγεηηθά. Ζ Ζιεθηξνληθή Γή-

ισζε Πξνηίκεζεο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75). 

2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γειψζεσλ Πξνηίκεζεο 

θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη/λεο ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαινχληαη λα πξνζέιζνπλ ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν 

έρεη δηαβηβαζηεί ην Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα ή ζην νπνίν έρνπλ 

ηειηθά θαηαλεκεζεί ή ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν έρνπλ ηειηθά θαηαλεκεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα δη-

θαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξί-

πησζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο ελεκεξψζεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξν-

θνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φηη δελ θαηαηάρζεθαλ ζε θαλέλα απφ ηα ζρνιεία πξνηίκεζήο ηνπο, 

απεπζχλνληαη ζηελ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην/ηα 

ζρνιείν/α πξνηίκεζεο. Ο Γηεπζπληήο/ηξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνηείλεη ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζε ππάξρνληα ηκήκαηα. 

Δ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο  

1. Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γπκλάζην νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, πξνθεη-

κέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά. 

β. Δθηχπσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ θεδεκφλα πεξί άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 

εθηφο εάλ έρνπλ ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ηνχλην. ηελ 

ίδηα Τπεχζπλε Γήισζε δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκα-

ηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα 

απνζηέιινληαη ηα SMS.  

δ. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηε-

ηηθφ ηνπ Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 

καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Δάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ 

έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γή-
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κνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα 

ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. 

2. Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γεληθφ Λχθεην νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνιν-

γεηηθά: 

α. Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά ή άιινο ηζφηη-

κνο ηίηινο. 

β. Δθηχπσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο 

γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή 

ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε πεξί άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

13, ζε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/θε, εθηφο εάλ έρνπλ ήδε ππνβάιεη 

δήισζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ηνχλην, θαη φηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζε-

ηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή ζρνιείν ηεο Γεπ-

ηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο ή ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ή ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικα-

ηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΗΔ. ηελ ίδηα Τπεχζπλε Γήισζε 

δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειε-

θηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα SMS. 

δ. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηε-

ηηθφ ηνπ Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 

καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Δάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ 

έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γή-

κνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα 

ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. 

3. Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, νη ελδηαθεξφκελνη/εο θα-

ινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Έληππν ηεο Αίηεζεο Δγγξαθήο 

β. Δθηχπσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο 

γ. Σίηιν πνπδψλ: 

αα) Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, εθφζνλ απηφ δελ έρεη δηαβηβαζηεί ππεξεζηαθά, ή ηζφηηκν 

ηίηιν. 

ή 

ββ) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απνηειεί 

ηππηθφ πξνζφλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Α. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσ-

ζεί ε εγγξαθή, πξέπεη ην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο, λα δεηήζεη κε έγγξαθφ 
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ηνπ επαιήζεπζε ηίηινπ θαη αθξηβέο απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ 

ην ζρνιείν έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ απνιπηεξίνπ. 

ή 

γγ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή 

απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ πεξί-

πησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ζρνιείν πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ζπνπδψλ ζηέιλεη ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο επηζεκνπνηεκέλν ζην ζρνιείν 

πνπ γίλεηαη ε εγγξαθή, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ επέρεη ζέζε επίζεκνπ ηίηινπ εγγξα-

θήο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο Απνιπηήξηνπ 

Γπκλαζίνπ, απηφο δελ επηζηξέθεηαη. 

δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή 

ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

αα) Ζ λνκηκφηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ζε πεξίπησζε 

πνπ ν/ε καζεηήο/ηξηαο είλαη αλήιηθνο/θε, εθηφο εάλ έρνπλ ήδε ππνβάιεη δήισζε θεδεκν-

λίαο θαηά ηελ εγγξαθή ηνλ Ηνχλην. 

ββ) Ζ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειε-

θηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα SMS. 

γγ) Όηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν ΔΠΑ.Λ. ή ζρνιείν ηεο Γεπ-

ηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο ή ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ή ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικα-

ηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΗΓ πεξί Γηπιήο Φνίηεζεο. 

δδ) Όηη ν/ε εγγξαθφκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θαηέρεη πηπρίν, νχηε νθείιεη καζήκαηα 

πξνο απφθηεζε πηπρίνπ, ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε απηφ πνπ επηζπκεί λα απνθηή-

ζεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο. 

εε) Όηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη Απνιπηήξην θαη Πηπρίν Δηδη-

θφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83). 

ή 

Όηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, 

πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηαο λα απνθηήζεη κφλν Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 

(Α΄ 83). 

ε. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ καζε-

ηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Απνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη Πηπρίν ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ 

ηα δχν, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), αλ επηζπκεί λα επαλα-

ιάβεη ηε θνίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 42/2017 (Α΄ 68). 

ζη. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή Πηζηνπνηε-

ηηθφ ηνπ Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε 
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καζεηήο/ηξηα, εθφζνλ δελ έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Δάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ 

έρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη δελ ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γή-

κνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα, ηφηε ην Πηζηνπνηεηηθφ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα 

ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11. 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ Λπθείνπ ή 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ θαηαηίζεηαη ζην 

ζρνιείν ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 

Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β΄ 1296). 

Σ. Δγγξαθή απνθνίησλ ηδησηηθψλ Γεκνηηθψλ ή Γπκλαζίσλ 

Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ απνθνίησλ ησλ ηδησηηθψλ Γεκνηηθψλ, 

ε δηαβίβαζε ησλ ηίηισλ γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ηεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθε-

ξνκέλσλ είηε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκε-

ζεο, ζε δεκφζην Γπκλάζην ηεο πξνηίκεζήο ηνπο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ είηε ζην εγ-

γχηεξν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο Γπκλάζην, αλ απηφ εδξεχεη ζε αζηηθφ θέληξν, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή δήισζε ησλ θεδεκφλσλ. 

Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ή Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ησλ 

απνθνίησλ ησλ ηδησηηθψλ Γπκλαζίσλ, ε δηαβίβαζε ησλ ηίηισλ γίλεηαη είηε ζε ηδησηηθφ 

Λχθεην ηεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, είηε ζε δεκφζην Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγει-

καηηθφ Λχθεην. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε δεκνζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ νιν-

θιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή απφ ηνλ/ηελ ίδην/α εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηίηινο δηαβηβάδεηαη 

είηε ζην Γεληθφ Λχθεην ηεο πξνηίκεζήο ηνπο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, είηε ζην εγγχ-

ηεξν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο Γεληθφ Λχθεην, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ηκήκα ηεο πξνηίκεζήο 

ηνπο, αλ απηφ εδξεχεη ζε αζηηθφ θέληξν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δήισζε ησλ θεδεκφλσλ. 

Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε δεκνζίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ κεηά ηελ  νινθιήξσ-

ζε ηεο δηαδηθαζίαο Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκεζεο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο κα-

ζεηή/ηξηαο ή απφ ηνλ/ηελ ίδην/α εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ν ηίηινο δηαβηβάδεηαη ζην Δπαγγει-

καηηθφ Λχθεην ηεο επηινγήο ηνπο. 

Ε. Δγγξαθή ζηα Ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

1. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα, Γεληθά 

Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο ρψξαο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε δπλακηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ ηεο θάζε αίζνπζαο ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία νξίδεηαη ζηε ρνξεγεζείζα απφ ην 

ΤΠΠΔΘ άδεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

2. Οη εγγξαθέο καζεηψλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκε-

λε εκέξα ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 579/1982 (105 

Α΄). 

3. ηα ηδησηηθά ζρνιεία εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία ή θαη εηδη-

θέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ η-

ζρχνπλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπ-

ζεο.  
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4. Οη φξνη κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαη δεθηνί νη καζεηέο ζηα ηδησηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα 

νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζεσ-

ξεκέλνο απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη λα παξαδίδεηαη 

ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ελππφγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ.682 /1977 (244 Α΄). 

5. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ππφινηπα άξζξα ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

ησλ νπνίσλ νη δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα. 

Ζ. Οηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλήιηθνη καζεηέο ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε 

νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη δελ έρνπλ κφληκε θαηνηθία, νη εγγξαθέο ηνπο 

δελ παξαθσιχνληαη, θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο θν-

ξείο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα ηαηξνθνηλσληθά θέληξα, ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο, ηα λνζνθνκεία, ηα ηαηξηθά θέληξα θαζψο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

γηα ηελ έθδνζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ καζεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη γν-

λείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ καζεηή εληφο 

ηξηκήλνπ. 

Θ. Αζηηθά Κέληξα 

Με ηνλ φξν «αζηηθά θέληξα» λννχληαη νη πφιεηο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ηδίνπ ηχπνπ ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Η. Δγγξαθή θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιινδαπή 

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αιιν-

δαπή εγγξάθνληαη ζηα Γπκλάζηα ή Λχθεηα ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

14. 

ΗΑ. Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ησλ εγγξαθνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool 

Ζ θαηαρψξηζε ησλ εγγξαθψλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «Myschool» νθείιεη λα πξαγ-

καηνπνηεζεί, κε επζχλε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ 

απφ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο εκπξφζεζκσλ εγγξαθψλ θαη άκεζα ησλ εθπξφζεζκσλ. 

ΗΒ. Δπαιήζεπζε ηίηισλ 

Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα πξνβαίλνπλ ζηελ 

επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ην ζρνιείν πνπ ηνπο εμέδσζε. 

ΗΓ. Δγγξαθή ζε Πξφηππα, Πεηξακαηηθά, Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ζρνιεία 

Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Πξφηππσλ θαη ησλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ησλ 

Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ ζρνιείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηά-

μεηο. 

ΗΓ. Δγγξαθή κεηά ηελ δηαθνπή θνίηεζεο 

Δλήιηθνη/εο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηελ θνίηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 15, ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζπλέρηζε ηεο θνίηεζήο ηνπο παξαπέκπν-
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ληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε αληίζηνηρεο δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εθφζνλ απηέο π-

πάξρνπλ (ελδεηθηηθά, νη πξνζεξρφκελνη γηα θνίηεζε ζε Γπκλάζην παξαπέκπνληαη ζην 

πιεζηέζηεξν ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, εθφζνλ ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

δελ είλαη απαγνξεπηηθή) ή ζε Δζπεξηλά Γπκλάζηα ή Λχθεηα (εθφζνλ νη επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο ην επηηξέπνπλ) ζε ηάμε αληίζηνηρε κε ηελ ηάμε ηεο νπνίαο έρνπλ νιν-

θιεξψζεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22. Οη εγγξαθέο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. Β πξνζεζκίεο. 

ΗΔ. Ννκηκφηεηα θνίηεζεο 

1. Ζ θνίηεζε ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά Γπκλάζηα ή Λχθεηα καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ έρνπλ 

εγγξαθεί λφκηκα απαγνξεχεηαη. Δμαίξεζε κπνξεί λα ππάξμεη κφλν γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο. 

2.Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξψηε εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην 

ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ε θνίηεζε απηνχ/ήο ζε άιιν Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγ-

γεικαηηθφ Λχθεην επηηξέπεηαη κφλν κε κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθα-

ιαίνπ Γ. 

ΗΣ. Γηπιή θνίηεζε 

Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε θνίηεζε ζε Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη ζε 

άιιν ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ή ζε 

Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Άξζξν 10 

Σξόπνο θαη ρξόλνο εγγξαθήο ζηηο ΜΔΑΔ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Α. Γπκλάζηα Δ.Α.Δ. 

χκθσλα κε ηελ ππνπεξ. αα ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 8 ηνπ Ν.3699/2008 (Α΄ 199), 

ζηα Γπκλάζηα Δ.Α.Δ. θνηηνχλ καζεηέο κέρξη ην 19
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πεξηιακβά-

λνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄. Μαζεηέο απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κπνξεί λα εγγξάθν-

ληαη απεπζείαο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ Δ.Α.Δ., χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγ-

καηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

Β. Λχθεηα Δ.Α.Δ. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.3966/11 (Α΄ 118), πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ 

ππνπεξ. ββ ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3699/2008 (Α΄ 199), ηα Λχθεηα 

Δ.Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄. 

Μαζεηέο απφθνηηνη γπκλαζίνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα 

εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ A΄ ηάμε ηνπ ιπθείνπ Δ.Α.Δ, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

Γ. Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα (ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ-Λ) 

χκθσλα κε ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3699/2008 (Α΄ 199) φπσο αληηθα-

ηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4415 (Α΄ 159), «ηα Δληαία Δηδηθά Δπαγ-

γεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ηηο 

ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ Λπθείνπ. ηα Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα εγ-
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γξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθ-

παηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκ-

καηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα απφ ηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαί-

δεπζε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη ζε αλεμάξηεηε ή 

επνπηεπφκελε εξγαζία».  

Δηδηθφηεξα, «ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο 

ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., καζεηέο απφθνηηνη Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο Α΄ ή 

Β΄ ηάμεο ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ.. Γηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο έσο ην 16ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζηε Γ΄ ηάμε ρνξε-

γείηαη ηίηινο απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ.  

Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Δληαίνπ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ- 

Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: i) ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ - 

Λπθείνπ, ii) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, iii) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δηδηθνχ Λπθείνπ, 

iv) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, λ) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Δπαγ-

γεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη λi) ζε ΓΗΔΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». 

Γηα ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ ηάμεηο ηνπ 

Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηα εκεξήζηα θαη εζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχ-

θεηα θαη επηπιένλ απαηηείηαη ζρεηηθή γλσκάηεπζε ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

Γ. Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) 

χκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  Ν.3699/2008 (Α΄ 199) φπσο αληηθα-

ηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4415 (Α΄ 159):  

«Σα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) απνηεινχλ ζρνιηθέο 

κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαιχπηνπλ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο δεπηεξνβάζ-

κηαο εθπαίδεπζεο θαη δηνηθεηηθά ππάγνληαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο. ηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. εγγξάθνληαη απφθνηηνη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο ή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο, έσο θαη ην 16
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ησλ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ., νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε αθαδεκατθνχ πξν-

γξάκκαηνο ηνπ γπκλαζίνπ θαη παξνπζηάδνπλ αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλά-

γθεο».  

«Μαζεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε δνκή ηεο γεληθήο ή 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ή λα επαλεγγξαθνχλ ζε Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ζηελ 

ίδηα ή ζε άιιε εηδηθφηεηα». 

Άξζξν 11 

ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη 

1.Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ή θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο 

ηνπ/ηεο καζεηή/ξηαο ζην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ είλαη: 

α. ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή: 

αα) επψλπκν 

ββ) φλνκα 

γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα 

δδ) επάγγεικα παηέξα 
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εε) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο 

ζηζη) επάγγεικα κεηέξαο 

δδ) έηνο γέλλεζεο 

εε) Γήκνο / Γεκνηηθή Δλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη 

αξηζκφο κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ 

ζζ) ηζαγέλεηα 

β. ν Δληαίνο Αξηζκφο Μαζεηή 

γ. ζηνηρεία εηζφδνπ, δειαδή: ην είδνο ηνπ ηίηινπ κε ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα  θαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ 

δ. ζηνηρεία επίδνζεο, δειαδή: αλαιπηηθή θαη γεληθή θαηά κάζεκα εηήζηα πξνθνξηθή θαη 

γξαπηή βαζκνινγία 

ε) ζηνηρεία θνίηεζεο, δειαδή: ζχλνιν απνπζηψλ θαηά ηεηξάκελα 

ζη) ζηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή: ηα παηδαγσγηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ή νη ηηκεηηθέο 

δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί 

δ) επψλπκν, φλνκα, δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, πεξηνρή, πφιε, Σαρ. Κψδηθαο), αξηζκφο 

ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο ηνπ θε-

δεκφλα. 

2. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ή θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ είλαη: 

α. ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δειαδή: 

αα) επψλπκν 

ββ) φλνκα 

γγ) επψλπκν θαη φλνκα παηέξα 

δδ) επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο 

εε) έηνο γέλλεζεο 

ζηζη) Γήκνο / Γεκνηηθή Δλφηεηα ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη 

αξηζκφο κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ 

δδ) ηζαγέλεηα. 

β. ν Δληαίνο Αξηζκφο Μαζεηή 

γ. ζηνηρεία εηζφδνπ, δειαδή: ην είδνο ηνπ ηίηινπ κε ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα 

δ. ζηνηρεία εμφδνπ, δειαδή: ην είδνο ηίηινπ κε ηνλ νπνίν απνιχεηαη ή κεηεγγξάθεηαη ν/ε 

καζεηήο/ηξηα 
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ε. ζηνηρεία επίδνζεο, δειαδή: εηήζηα βαζκνινγία θαηά κάζεκα θαη ν γεληθφο εηήζηνο 

βαζκφο 

ζη. ζηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή: ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο θάζε καζεηή/ηξηαο. 

3. ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο ή ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θα-

ηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα, εθηφο αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δή-

ισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. 

4. 

α. Μέρξη ηελ έμνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν είλαη δπλαηή ε απνθαηάζηαζε 

ζην νξζφ ησλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηάο ηνπ/ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα 

ή ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο εθφζνλ είλαη ελήιηθνο/ε. Ζ απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε εξπζξά γξαθή, ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή, αλ δελ ππάξρεη απηή, ζχκθσλα κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ/Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ είλαη ππήθννη μέλσλ 

θξαηψλ ε απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε έγγξαθν αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ μέλνπ θξάηνπο κεηαθξαζκέλνπ επίζεκα. Ζ δηφξζσζε ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξαθείηαη 

απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. 

β. 

αα) Γηφξζσζε ζην Μεηξψν κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 

κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν θαηφ-

πηλ πξνζθφκηζεο ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απφδεημε εγγξάθσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δχ-

λαηαη λα εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ απφιπζεο κε αλαγξαθή ηεο δηφξζσζεο κε επηζεκεησκα-

ηηθή πξάμε, φρη φκσο θαη λένο απνιπηήξηνο ηίηινο. 

ββ) ε πεξίπησζε α) πηνζεζίαο, ζην απνδεηθηηθφ απφιπζεο πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλα-

γξάθνληαη κφλν ηα λέα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ απέθηεζε ν/ε πηνζεηνχκελνο/ε δηα ηεο 

λνκίκνπ δηαδηθαζίαο ρσξίο θακία αλαθνξά ησλ παιαηψλ θαη ρσξίο κλεία ηνπ ιφγνπ κεηα-

βνιήο, εθφζνλ ν ίδηνο δειψζεη φηη δελ επηζπκεί β) αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, 

είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί απνδεηθηηθφ απφιπζεο (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ) ππφ ηα λέα 

ζηνηρεία, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη ηαπηνπξνζσπία κε ην 

πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ν ηίηινο. Πξνο δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, ζην απνδεηθηηθφ απφιπζεο δελ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πξνεγνχκελα ζηνη-

ρεία ηεο ηαπηφηεηαο νχηε θαη ν ιφγνο κεηαβνιήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο α) θαη β), θαζψο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε έθδνζεο απνδεηθηηθνχ απφιπζεο κε αλαγξαθή ηεο δηφξζσζεο, 

ρσξίο αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δηνξζψζεθαλ, ε ζχλδεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ κε 

ηνλ πξσηφηππν ηίηιν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαθνξά φηη «ζην φλνκα ηνπ/ηεο ίδηνπ/ίδηαο 

έρεη εθδνζεί ην κε αξ. πξση…. απνιπηήξην/πηπρίν» ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δχλαηαη 

λα εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ απφιπζεο κε ηα λέα ζηνηρεία (δειαδή, ρσξίο επηζεκεησκαηηθή 

πξάμε) φρη φκσο θαη λένο απνιπηήξηνο ηίηινο.  

Άξζξν 12 

Πεξηνρή ζρνιείσλ θαη αξηζκόο θνηηώλησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

1. Οη καζεηέο/ηξηεο θνηηνχλ ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ επ-

ξίζθεηαη ε κφληκε θαηνηθία ηνπο. 
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2. ηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Γπκλάζηα ή Γεληθά Λχθεηα, 

ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα θνηηήζνπλ ζε απηά θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκνδίνπ/αο Γηεπζπληή/ληξηαο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη πεξηνρέο ησλ ζρνιείσλ εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα θαζν-

ξηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο ελφο/κηάο κφλν Γηεπζπληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκνδίνπ/αο  Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Γηεπζπ-

ληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο. 

3. Δάλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ππεξβεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηηο 

δπλαηφηεηεο ζηέγαζεο ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηεξίνπ ελφο ζρνιείνπ, ν/ε αξκφδηνο/α Γηεπ-

ζπληήο/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αίξεη ηελ ππεξαξηζκία  κε απηεπάγγειηε ππν-

ρξεσηηθή κεηεγγξαθή αλάινγνπ αξηζκνχ καζεηψλ/ηξηψλ. Δάλ ε άξζε ηεο ππεξαξηζκίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο ελφο/κηαο Γηεπζπληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιακ-

βάλεηαη απφθαζε ηνπ/ηεο αξκνδίνπ Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο, 

χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Καηά ηελ απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε ζρεηηθά ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Άξζξν 13 

Κεδεκνλία αλειίθσλ καζεηώλ/ηξηώλ 

1) Κεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθφζνλ είλαη αλήιηθνο/ε, είλαη ν παηέξαο θαη ε κε-

ηέξα. ε πεξίπησζε πνπ απηνί ειιείπνπλ ή θσιχνληαη απφ ηνλ λφκν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο 

αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-

μεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

2) Δάλ ν, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ θα-

ηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ελήιηθν πξφζσπν ην νπνίν έρεη 

εμνπζηνδνηήζεη εγγξάθσο θαη ην νπνίν θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ. 

3) Όπνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο, ελλνείηαη θαη ν/ε θαηά ηελ πξνεγνχκε-

λε παξάγξαθν νξηζκέλνο/ε αληηπξφζσπφο ηνπ. 

4) Ο θεδεκφλαο έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαη ηδίσο απφ 

ηα άξζξα 9, 21 θαη 29. 

5) Καλέλα ζηνηρείν ηεο ζρνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο δελ 

γλσζηνπνηείηαη ή παξέρεηαη ζε άιιν πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ζε πξφ-

ζσπν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ θεδεκφλα. 

Άξζξν 14 

Μαζεηέο/ηξηεο από μέλα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ 

1. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απν-

δεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

εμσηεξηθφ θαη είλαη αληίζηνηρν ησλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξ-

γνχλ ζηελ Διιάδα, εγγξάθνληαη ρσξίο θαηαηαθηήξηα εμέηαζε, νπνηεδήπνηε θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Γπκλα-

ζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ. Ζ αληίζηνηρε ηάμε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ νηθείν/α Γηεπζπ-

ληή/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν/ε νπνίνο/α θαζνξίδεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχ-

νπζα λνκνζεζία θαη ην ζρνιείν θνίηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζε-

ηψλ/ηξηψλ θαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. 

2. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απν-

δεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο μέλνπ ζρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ εγγξάθνληαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα κέρξη ηηο 15 Ο-

θησβξίνπ κε ηε ιήςε ηεο βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ απνδεηθηηθνχ ηνπο 

απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 

22. Ζ βεβαίσζε αληηζηνηρίαο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο θαηαηίζεηαη έσο 

ηηο 15 Οθησβξίνπ. 

3. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ απν-

δεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο μέλνπ ηερληθνχ ή επαγγεικαηηθνχ 

ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηα Δπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα έσο ηε ιήμε ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ, ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπ-

θείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη ιήςε ηζνηηκίαο 

απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

4. Οη αλήιηθνη/εο πνιίηεο άιισλ ρσξψλ ή αληζαγελείο, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ρψ-

ξα, έρνπλ πξφζβαζε ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ππφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο/ηηο Έιιελεο/ίδεο πνιίηεο θαη κε δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ 

εγγξαθή ζε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Οη αλήιηθνη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ εγγξάθνληαη θαη’ εμαίξεζε κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, 

εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Α΄ 80). ρεηηθή δεκφζηα 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη θαη εληφο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο. Ζ πξφζβαζε ζην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα παξέρεηαη εθφζνλ ηπρφλ κέηξν απνκάθξπλζεο πνπ εθθξεκεί θαηά 

ησλ ηδίσλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο δελ εθηειείηαη. Σν δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο δεπηεξνβάζ-

κησλ ζπνπδψλ δελ αλαθαιείηαη ιφγσ ελειηθηψζεσο. 

5. Ζ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο ησλ αλήιηθσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπί-

πηνπλ ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Α΄ 80) θαη νη νπνίνη επηζπ-

κνχλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ππνβάι-

ιεηαη εθφζνλ: 

α. Πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο σο δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο  ή ηεινχλ 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

β. Πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί έθξπζκε θαηάζηαζε.  

γ. Έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ.  

δ. Δίλαη πνιίηεο άιισλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, αθφκε θαη αλ δελ έρεη ξπζκη-

ζζεί ε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζε απηήλ. 

6. Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ, πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο/ηξηεο πξφζθπγεο νη 

νπνίνη δηακέλνπλ ζε θέληξα θηινμελίαο ή ζε άιιεο δνκέο, ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε 

Πξνηίκεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, γηα φιεο ηηο ηάμεηο, κε ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο taxis, αθνχ oη ελήιηθνη/θεο καζεηέο/ηξηεο ή νη θεδεκφλεο ηνπο 
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αλ είλαη αλήιηθνη/θεο ππνβάινπλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ 

νπνία: 

αα. εμνπζηνδνηνχλ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα ππνβάιεη αλη’ απηψλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γήισζε Πξνηίκεζεο, 

ββ. δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ ή ηκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο πνπ  

επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, 

γγ. δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάινπλ νη ίδηνη ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηί-

κεζεο, 

δδ. δειψλνπλ φηη ζα πξνζθνκίζνπλ: 

1) ην ηξίπηπρν αίηεζεο αζχινπ θαη 

2) βεβαίσζε δηακνλήο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο φπνπ 

δειψλεη παξάιιεια ηελ αδπλακία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ απφθηεζε θσδηθψλ taxis 

ή 

βεβαίσζε δηακνλήο απφ άιιε δνκή (π.ρ. ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα, Μ.Κ.Ο., Γήκνπο, Γηε-

ζλή Οξγαληζκφ). ηελ πεξίπησζε απηή, ε βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην θαηά πε-

ξίπησζε θνξέα πνπ δειψλεη παξάιιεια ηελ αδπλακία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ απφ-

θηεζε θσδηθψλ taxis. 

7. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε δ, φπνπ πξφθεηηαη γηα πνιίηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ νιν-

θιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο 

ζηε ρψξα, ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο κπνξεί λα ππνβάιεη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ, γηα φιεο ηηο ηάμεηο, κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο taxis, αθνχ νη ελήιη-

θνη/θεο καζεηέο/ηξηεο ή νη θεδεκφλεο ηνπο αλ είλαη αλήιηθνη/θεο ππνβάινπλ ζηε δηεχζπλ-

ζε ηνπ ζρνιείνπ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία: 

αα. εμνπζηνδνηνχλ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα ππνβάιεη αλη’ απηψλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γήισζε Πξνηίκεζεο, 

ββ. δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηνλ ηχπν ζρνιείνπ ή ηκήκαηνο ή εηδηθφηεηαο πνπ  

επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, 

γγ. δειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνβάιινπλ νη ίδηνη ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξν-

ηίκεζεο   

δδ. δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ξπζκίζνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα.  

8. Οη βεβαηψζεηο θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο/εμνπζηνδνηήζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ πεξη-

πηψζεσλ, πξσηνθνιινχληαη θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ. 

9. Ζ έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ. 

10. Με ηελ εγγξαθή ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 έσο 6 απνδίδεηαη ν Δληαίνο Αξηζκφο Μαζεηή. 



Σελίδα 24 από 55 
 

11. ε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ παξέ-

ρνληαη δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ εγγξαθή, θαη’ αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 15 

θαη 16. 

12. Δθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν παξέρνληαη ζηνπο/ζηηο αλήιηθνπο/εο πξνπαξαζθεπαζηηθά 

καζήκαηα ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ καζεκά-

ησλ γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

13. Όηαλ, γηα εηδηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ/ηελ αλήιηθν/ε, είλαη αδχλαηε ε πξφζβα-

ζή ηνπ/ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

14.Οη ελήιηθεο ππήθννη άιισλ ρσξψλ εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί/έο δηακέλνπλ λνκίκσο ζηε ρψξα. 

15. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, 

εγγξάθνληαη κε ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

λ. 4251/2014 (Α 80) ή ηηο αξκφδηεο Γηθαζηηθέο Αξρέο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ν/ε καζεηήο/ηξηα εγγξάθεηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ δειψλεη κε Τπεχζπλε Γήισ-

ζε ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο. 

16.  

α) Μεηά ηελ εγγξαθή κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4,  ν/ε Γηεπζπ-

ληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θεδεκφλεο 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηη-

θψλ. 

β) ε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

ηνπο θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, (ι.ρ. θφβνο δίσμεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο) ην ζρν-

ιείν ηνπο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, σο πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο ζπλέπεη-

εο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Αθνινχζσο ελεκεξψλεηαη ε νηθεία Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη απνζηέιιεη ην ζρεηηθφ ζέκα ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε πνπ-

δψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξν-

βαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή θαηαηαθηε-

ξίσλ εμεηάζεσλ, πξναγσγηθψλ ή απνιπηήξησλ, γηα ηελ έληαμε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζε 

ηάμε. 

γ) ηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη θεδεκφλεο δελ πξνβαί-

λνπλ απνδεδεηγκέλα ζε ελέξγεηεο ζπκπιήξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, ρσξίο λα ηεθ-

κεξηψλνπλ θαη ηελ αδπλακία πξνζθφκηζεο απηψλ, δελ επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα επηκέιεηα 

ή ππνθξχπηνληαη άιινη ιφγνη (ι.ρ. ςεπδήο δήισζε ζηνηρείσλ καζεηή), ην ζρνιείν ελεκε-

ξψλεη εγγξάθσο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηνπο θεδεκφλεο, σο πξνο ηελ επζχλε ηνπο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο. Δθφζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ξε-

ηή ή ζησπεξή άξλεζε ζπλεξγαζίαο ηνπ θεδεκφλα κε ην ζρνιείν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ην ζρνιείν ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ θαηάινγν καζεηψλ/ηξηψλ, ηνλ 
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νπνίν απνζηέιιεη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη εθείλε κε ηε 

ζεηξά ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κεξηκλά γηα ηελ δηεπζέηεζε 

ηνπ δεηήκαηνο.  

δ) Δάλ νη αλήιηθνη/εο καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή ρσξίο επίβιεςε ελειίθνπ, 

ε έιιεηςε ηνπ θεδεκφλα αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζχκ-

θσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ εληνπηζκφ α-

ζπλφδεπηνπ αλειίθνπ. 

ε) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αλήιηθσλ ζπκπιεξψλνληαη ή δηνξζψ-

λνληαη ηα ζηνηρεία ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν κε ηελ πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία γηα φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξψλεηαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηε-

κα MySchool. 

Άξζξν 15 

Έμνδνο καζεηή/ηξηαο από ην ζρνιείν 

Μεηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν, λννχκελε σο εθ’ 

άπαμ θαηαρψξηζε γηα πξψηε θνξά ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ, ε έμνδνο επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ 

απφιπζε, ηε κεηεγγξαθή ή ηελ αίηεζε δηαθνπήο θνίηεζεο πνπ ππνβάιεη ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα ή θεδεκφλαο ηνπ/ηεο αλ είλαη αλήιηθνο/ε θαη έρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. ε πεξίπησζε αίηεζεο δηαθνπήο θνίηεζεο, ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα 

εθ λένπ εγγξαθήο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πεξίπη. 4 ηεο παξ. Γ θαη ηεο 

παξ. ΗΓ ηνπ άξζξνπ 9, κεηά απφ αίηεζε θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξ-

ζξν 22 ηάμε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Μεηεγγξαθή 

Άξζξν 16 

Γεληθή Γηάηαμε 

Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο απφ Γπκλάζην ζε Γπκλάζην ή απφ Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην ζε άιιν Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ππάξρεη απν-

ρξψλ ιφγνο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 17 θαη 18, είηε κε αίηεζε ηνπ/ηεο ελδη-

αθεξνκέλνπ/εο είηε ρσξίο αίηεζε γηα θάιπςε ππεξεζηαθήο αλάγθεο κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20. 

Άξζξν 17 

Μεηεγγξαθέο κε αίηεζε 

1. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκφζηνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα 

ηνπ/ηεο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, εάλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη έλαο απφ 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
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α) ν/ε καζεηήο/ηξηα κεηαθφκηζε ζε απφζηαζε πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρε-

ξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή ή ηελ επηκέιεηά ηνπ αλέιαβε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε 

απφζηαζε πνπ θαζηζηά αδχλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε θνίηεζε ζην Γπκλάζην ή Γελη-

θφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκήκα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα καζή-

καηα επηινγήο, ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ΓΔ.Λ. ή ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεη-

κέλνπ γηα ΔΠΑ.Λ., πνπ παξαθνινπζνχζε ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηεγγξαθή, εθφζνλ απηφ ιεηηνπξγεί. 

β) ε κεηεγγξαθή επηδηψθεηαη γηα θνίηεζε ζε ηδίνπ ηχπνπ ζρνιείν ζην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ηκήκα νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηκήκα καζεκάησλ επηινγήο ή ηνκέαο ή εηδηθφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ γηα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. ηελ πεξίπησζε απηή ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη π-

πνρξεσηηθά ζε ηκήκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα καζήκαηα επη-

ινγήο ή ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, πνπ δελ ιεη-

ηνπξγεί ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή. 

γ) ε κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο επηδηψθεηαη γηα θνίηεζε ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ Λχθεην 

(απφ Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Δπαγγεικαηηθφ ή Γεληθφ Λχθεην αληίζηνηρα), 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22. 

δ) ν/ε καζεηήο/ηξηα εκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

άξρηζε λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή ηνπ/ηεο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην ή Γε-

ληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. 

ε) ν/ε καζεηήο/ηξηα εζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

έπαπζε λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο ζε εζπεξηλφ θαη αηηείηαη ηελ κεηεγγξαθή 

ηνπ/ηεο ζε εκεξήζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. 

ζη) ν/ε καζεηήο/ηξηα απέθηεζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηθαίσκα θνίηεζεο 

ζε Πξφηππν ή Πεηξακαηηθφ ή Μνπζηθφ ή Καιιηηερληθφ ρνιείν. 

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο γ, δ, ε θαη ζη, θα-

ζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β εθφζνλ ηα ζρνιεία απφ θαη πξνο ην νπνίν πξαγκαηνπνη-

είηαη ε κεηεγγξαθή δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

19, 20 θαη 22, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξά-

θεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο ή 

ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο εάλ είλαη ελήιηθνο/ε ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαην-

ινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο κεηεγγξαθήο. 

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β εθφζνλ ηα 

ζρνιεία απφ θαη πξνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξη-

θεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22, κεηά απφ έγθξηζε ησλ Γ/ληψλ 

/ληξηψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο ή 

ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο εάλ είλαη ελήιηθνο/ε ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαην-

ινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο κεηεγγξαθήο θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην ζρν-
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ιείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη θνηλνπνηείηαη ζην ζρνιείν πξνέιεπ-

ζεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ, ην αίηεκα δηα-

βηβάδεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν ζην νπνίν πξαγκα-

ηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα Δθπαίδεπζεο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζρνιεία ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη απφ ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηα-

θφ/ή Γηεπζπληή/ληξηα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή Γηεχζπλ-

ζε Δθπαίδεπζεο. 

2. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ηεο πεξηνρήο 

θαηνηθίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία, κεηά 

απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε. Οη κεηεγγξαθέο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 

22 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Γ/ληή /ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγ-

γξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θεδεκφλα γηα ηνπο/ηηο αλήιηθνπο/εο ή 

ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο εάλ είλαη ελήιηθνο/ε. 

3. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, πξαγκαηνπνη-

είηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ ππεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο ή ηνπ/ηεο 

ηδίνπ/αο αλ είλαη ελήιηθνο/ε. 

4. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο δεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ζε ηδησηηθφ Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκ-

θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 22. 

Οη κεηεγγξαθέο ησλ παξ. 3 θαη 4 πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο 

Γ/ληή/ληξηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο  νπνίνπ/αο είλαη ην 

ζρνιείν απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή.  

5. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ΔΑΔ θαη Λπθείσλ ΔΑΔ δχ-

λαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ, ΓΔ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ. θαη 

αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΔΓΓΤ. Γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Δηδη-

θψλ Λπθείσλ πξνο ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε ΚΔΓΓΤ, η-

ζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ ΓΔ.Λ. πξνο ΔΠΑ.Λ. 

θαη αληηζηξφθσο. 

6. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ Δ-

παγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο 

ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ΔΑΔ θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΔΓ-

ΓΤ. Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Γπκλαζίσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπ-

κλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Γπ-

κλαζίσλ ΔΑΔ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΔΓΓΤ. 

7. Οη καζεηέο ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγει-

καηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζε ηάμεηο ησλ Λπθείσλ ΔΑΔ, 

ησλ ΓΔ.Λ., ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξφθσο, θαηφπηλ γλσκά-

ηεπζεο ΚΔΓΓΤ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο κεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ ε-

ζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. πξνο ΔΠΑ.Λ. θαη ΓΔ.Λ. θαη αληηζηξφθσο. 
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8. Οη καζεηέο ησλ Α΄ ή Β΄ ηάμεσλ ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. δχλαληαη λα κεηεγγξάθνληαη ζηελ Α΄ 

ηάμε ησλ Δληαίσλ Δηδηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ θαη ζηελ Α΄ ηάμε ησλ 

Γπκλαζίσλ ΔΑΔ, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ΚΔΓΓΤ. 

9. Οη καζεηέο/ηξηεο δηθαηνχληαη κηα κφλν κεηεγγξαθή θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο απφ ηάμε 

Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη αληίζηξνθα, εθφζνλ ην αξρηθφ 

Λχθεην πξνέιεπζεο ή ηειηθφ Λχθεην ππνδνρήο είλαη εζπεξηλφ. 

10. Δάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα ή ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

αλήιηθνο/ε, επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα κεηεγγξαθή απφ δεκφζην Γπκλάζην ή Γελη-

θφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε ίδηνπ ηχπνπ δεκφζην ζρνιείν εθηφο ησλ ιφγσλ 

ηεο παξ. 1, ηφηε ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α Γηεπζπληή/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνπο απνρξψληεο ιφγνπο ηεο θαη’ εμαίξεζε κεηεγ-

γξαθήο, πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ/ηεο, 

ηεθκεξηψλνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ/ηεο. Σηο κεηεγγξαθέο απηέο εγθξίλεη ν/ε 

Πεξηθεξεηαθφο/ή Γηεπζπληήο/ληξηα Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο 

είλαη ην ζρνιείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή.   

Άξζξν 18 

Λνηπέο κεηεγγξαθέο 

1. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ δεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηη-

θνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ζε 

πεξίπησζε: 

α) θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθεί-

νπ 

β) ίδξπζεο Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

γ) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο 

δ) κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

ε) ππέξβαζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ππέξηαηνπ αξηζκεηηθνχ νξίνπ καζεηψλ/ηξηψλ 

2. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηη-

θνχ Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξαγκαην-

πνηνχληαη απφ ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκα θαη ρσξίο αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ζε πεξίπησ-

ζε: 

α) παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο. 

β) επηβνιήο ζε καζεηή/ηξηα ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιιν-

ληνο 

Οη κεηεγγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ηδησ-

ηηθά Γπκλάζηα ή Γεληθά Λχθεηα ή Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θεδεκφλα 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο απφ απηφλ/ή ζρεηηθήο έγγξαθεο 

αίηεζεο. 
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3. Οη κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ θαηάξγεζεο ή ίδξπζεο ζρνιείσλ ή παχ-

ζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηάμεο ηνπο ή γηα ηελ άξζε 

ηεο ππεξαξηζκίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε βάζε ρσξνηαμηθψλ δεδν-

κέλσλ ζε ζπλδπαζκφ, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηηο ηπρφλ πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ ησλ κα-

ζεηψλ/ηξηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20. 

4. Σηο κεηεγγξαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ν/ε αξκφδηνο/α Γηεπζπ-

ληήο/ληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηηο κεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνη-

νχληαη ζε πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ κέηξνπ ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα 

ηηο νπνίεο, εθηφο απφ ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα, ε αξκνδηφηεηά ηνπ/ηεο, κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο, είλαη κφλν 

εθηειεζηηθή. 

 

Άξζξν 19 

Πξνζεζκία κεηεγγξαθώλ 

1. Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ ΔΑΔ 

θαη Λπθείσλ ΔΑΔ ζε ζρνιείν ίδηνπ ηχπνπ ηνπ άξζξνπ 17 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έ-

λαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο έσο θαη ηε ιήμε ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-

μεηο ησλ άξζξσλ 17, 20 θαη 22. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλήιηθνη καζεηέο ηεο Τπνρξεσ-

ηηθήο Δθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη δελ έρνπλ 

κφληκε θαηνηθία, νη κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ. Γηα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ εθηηκψληαη απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα  Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο  νπνίνπ/αο ππάγεηαη ην ζρνιείν ζην ν-

πνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηεγγξαθέο, κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη κεηεγγξαθέο κέρξη θαη 

10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

2. Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ άξζξνπ 18 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γήισ-

ζεο Πξνηίκεζεο ηνπ άξζξνπ 9, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ θάζε έηνπο. 

3. Οη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη αληί-

ζηξνθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο: α) γηα κελ ηελ Α΄ ηάμε 

εκεξήζηνπ ή Α΄- Β΄ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη γηα ηελ Α΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ, β) γηα ηε 

Β΄ θαη Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή ηε Γ΄ θαη Γ΄ Δζπεξηλνχ  Γεληθνχ Λπθείνπ θαη γηα ηε Β΄- Γ΄ 

ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ηε Β΄- Γ΄ θαη Γ΄ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ.  

4. Οη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

πξαγκαηνπνηνχληαη: 

α. θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ θαη αθνχ ππνβάινπλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξν-

ηίκεζεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9  

β. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ ζε ππάξρνληα ηκή-

καηα  
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γ. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ απφ Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν Δπαγγεικαηηθφ Λχ-

θεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. πξνέιεπζεο 

δ. απφ ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ απφ Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε άιιν Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα ηνπ ΔΠΑ.Λ. πξνέιεπζεο 

ε. γηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο πξαγκαην-

πνηνχληαη κεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ: 

 αα) ηεο Α΄ ηάμεο έσο ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ Γη-

επζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνίνπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κν-

λάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα 

 ββ) ηεο Β΄ ηάμεο:  

1) ζηνλ ίδην ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηε ιήμε ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ, κε απφθαζε 

ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνί-

νπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα 

2) απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε άιιν 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ηνπ ΔΠΑ.Λ. πξνέιεπζεο κέρξη 

ηελ 30
ε
 Οθησβξίνπ κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηη-

θήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

γγ) ηεο Γ΄ ηάμεο: 

1) ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηε ιήμε ηνπ Α΄ ηεηξακήλνπ κε απφθαζε 

ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ/ηεο νπνί-

νπ/αο αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα.  

2) απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν παξαθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ζε 

άιιν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν δελ ιεηηνπξγεί ε εηδηθφηεηα ηνπ ΔΠΑ.Λ. πξνέ-

ιεπζεο κέρξη ηελ 30
ε
 Οθησβξίνπ κε απφθαζε ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

5. Μεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ άξζξνπ 18, εμαηηίαο θαηάξ-

γεζεο, ζπγρψλεπζεο, ίδξπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο ή 

παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ή ηάμεο ηνπ, απφ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν παξαθν-

ινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή εηδηθφηεηα ζε άιιν ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν 

ίδηνο ηνκέαο γηα ηε Β΄ ηάμε ή ε ίδηα εηδηθφηεηα γηα ηε Γ΄ ηάμε, πξαγκαηνπνηείηαη έσο θαη 

ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ κε απφθαζε ηνπ/ηεο αξκφδηνπ/αο Γηεπζπληή/ληξηαο Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δάλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κε-

ηεγγξαθή δελ ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ηνκέαο γηα ηε Β΄ ηάμε ή ε εηδηθφηεηα γηα ηε Γ΄ ηάμε κε 

απηφλ ζηνλ νπνίν θνηηνχζε ν/ε καζεηήο/ηξηα, ηφηε απηφο/ή επηιέγεη, εάλ θνηηά ζηε Β΄ 

ηάμε αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιείν ζην νπνίν έρεη κεηεγγξαθεί, ή 

εάλ θνηηά ζηε Γ΄ ηάμε, αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν είρε θνηηήζεη ζηε 

Β΄ ηάμε, ε δε κεηεγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ 30
ε
 Οθησβξίνπ. 

Άξζξν 20 
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Γηαδηθαζία κεηεγγξαθώλ – βαζκνινγία  

1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηεγγξαθψλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξίπη. 

α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 θαη αθνξνχλ κεηεγγξαθή απφ θαη ζε ζρνιεία πνπ αλή-

θνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπ-

ζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία πνπ εγθξίλεη ηε κεηεγγξαθή ελεκεξψλεη, κέρξη ηελ επνκέλε εξ-

γάζηκε ηεο έγθξηζεο, ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί-

ηαη ε κεηεγγξαθή. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηεγγξαθή είλαη ππνρξεσκέλνο/ε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηξεηο (3) εκέξεο: 

α) λα απνζηείιεη ην ειεθηξνληθά ηεξνχκελν Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζπ-

κπιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ εκέξα απνζηνιήο ηνπ.  

β) λα ελεκεξψζεη γηα ηε κεηαβνιή απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ 

γ) λα απνζηείιεη ππεξεζηαθά θαη κε απφδεημε ην πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μα-

ζεηή/ηξηαο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. ii. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ. 

6/304/75662/Γ1/2014 (Β΄1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ θαη Τγείαο, θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη θα-

ηαζέζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο θσηναληίγξαθν ζην ζρνιείν 

δ) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ην Τπεξεζηαθφ εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ, 

κε ην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη. 

2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηεγγξαθψλ ησλ πεξίπη. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

17 πνπ αθνξνχλ κεηεγγξαθή απφ θαη ζε ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Πεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή θνηλνπνηεί ειεθηξνληθά, κέρξη ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε ηεο έγθξηζεο, ζηνλ/ζηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαην-

πνηείηαη ε κεηεγγξαθή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηη-

θψλ. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή 

είλαη ππνρξεσκέλνο/ε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο θαη απφ απηφλ/ή ή απφ ηνλ/ηελ 

Γηεπζπληή/ληξηα Γ.Δ. ή απφ ηνλ/ηελ Πεξηθεξεηαθφ/ή Γηεπζπληή/ληξηα, άκεζα θαη φρη αξ-

γφηεξα απφ ηξεηο (3) εκέξεο: 

α) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ζπκπιεξσκέλν 

κε φια ηα ζηνηρεία κέρξη ηελ εκέξα απνζηνιήο ηνπ. 

β) λα ελεκεξψζεη γηα ηε κεηαβνιή απηή ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ 

γ) λα απνζηείιεη ππεξεζηαθά θαη κε απφδεημε ην πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μα-

ζεηή/ηξηαο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. ii. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ. 

6/304/75662/Γ1/2014 (Β΄1296) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ θαη Τγείαο, θαζψο θαη θάζε πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε έρεη θα-

ηαζέζεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο θσηναληίγξαθν ζην ζρνιείν 

δ) λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ην Τπεξεζηαθφ εκείσκα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ, 

κε ην νπνίν ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη. 
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3. Σν ηεξνχκελν ειεθηξνληθά Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο παξακέλεη ζηε δηά-

ζεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή, ρσξίο δηθαίσκα κεηα-

βνιήο ηνπ. 

4. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, κφιηο 

ιάβεη ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ, θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ 

θαη εληάζζεη ην Αηνκηθφ Γειηίν κεηαμχ ησλ Αηνκηθψλ Γειηίσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο 

ίδηαο ηάμεο. Δπίζεο κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηε-

κα MySchool. 

5. Αλ ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα 

ζεσξεί φηη ε έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζην ν-

πνίν κεηεγγξάθεηαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, 

απνζηέιιεη ακειιεηί ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α Γηεπζπληή/ληξηα Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν/ε νπνίνο/α θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά, κεηά απφ αθξφαζε ηνπ θε-

δεκφλα ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο καζεηή/ηξηαο αλ είλαη ελήιηθνο/ε, πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ αίηε-

ζε. 

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξ-

ζξνπ ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί θαη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζεσξείηαη εγγε-

γξακκέλνο/ε ζηε δχλακε ηνπ ζρνιείνπ. 

7. Ζ κέρξη ηε κεηεγγξαθή βαζκνινγία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην λέν 

ζρνιείν. 

Άξζξν 21 

Αλαλεώζεηο εγγξαθώλ 

1. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρνιείνπ ζε ηάμε, ζε έηνο κεηαγελέζηεξν ηνπ έηνπο 

πξψηεο εγγξαθήο (αλαλέσζε εγγξαθήο) πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ζρνιηθφ έηνο κεηά ηελ 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα θάζε ηχ-

πν ζρνιείνπ (Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην) ζε εκεξνκελίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπ-

λαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Καη’ εμαίξεζε πξαγκαηνπνηνχληαη αλαλεψζεηο εγγξαθψλ ηνλ 

επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ: α) γηα ηνπο/ηηο  καζεηέο/ηξηεο πνπ πα-

ξαπέκθζεθαλ ζε εμεηάζεηο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη, θαη β) γηα 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ εκπνδίζηεθαλ λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο γηα ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο (π.ρ. γηα ιφγνπο πγείαο ή ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο). ηελ πεξί-

πησζε β΄ ν/ε καζεηήο/ηξηα εληάζζεηαη ζε ηκήκα πνπ ήδε ιεηηνπξγεί. 

2. Οη θεδεκφλεο ή νη ίδηνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη/εο, νθείινπλ λα α-

λαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θάζε ζρνιηθφ έηνο, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη 

γηα ηηο εγγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζέξρνληαη εκπξφζεζκα ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Γπ-

κλαζίνπ, Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γή-

ισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ζηελ νπνία δειψλεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θε-

δεκνλίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, εθφζνλ νη καζεηέο/ηξηεο είλαη αλήιηθνη/εο. ηελ ίδηα 

Τπεχζπλε Γήισζε δειψλεηαη ε απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα 

ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή ν αξηζκφο ηνπ ηειεθψλνπ ζην νπνίν ζα απν-
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ζηέιινληαη ηα SMS. Γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζε Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγ-

γεικαηηθφ Λχθεην απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ππνβνιή Ζιεθηξνληθήο Γήισζεο Πξνηίκε-

ζεο. 

3. Σελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ 

λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή νη θεδεκφλεο ηνπο, εάλ είλαη 

αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Γ ηνπ άξ-

ζξνπ 9. ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζε Δπαγ-

γεικαηηθφ Λχθεην δειψλνπλ επίζεο: α) γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο ζηελ Α΄ ηάμε ηα κα-

ζήκαηα επηινγήο ηα νπνία επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ β) γηα ηελ εγγξαθή ζηε Β΄ 

ηάμε ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, γ) γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Γ΄ ηάμε 

ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ Γήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπν-

πνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακβαλν-

κέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε. 

4. Σελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο ππνβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ 

λα αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν θνηηνχλ ή νη θεδεκφλεο ηνπο, 

εάλ είλαη αλήιηθνη/εο, ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. Γ 

ηνπ άξζξνπ 9. ηελ Ζιεθηξνληθή Γήισζε Πξνηίκεζεο γηα ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο δε-

ιψλνπλ επίζεο θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ κε δπλαηφηεηα επηινγήο πε-

ξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ε-

πηινγήο καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ Γήισζε απηή κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γηα ηκήκαηα πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ, ιακ-

βαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε. 

5. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ καζε-

ηήο/ηξηα δελ έρεη ιάβεη Απνιπηήξην ή δελ έρεη ιάβεη Πηπρίν ή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απφ 

ηα δχν, δειψλεη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75) αλ επηζπκεί λα επαλαιά-

βεη ηε θνίηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 42/2017 (Α΄ 68). 

6. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο θαηαρσξίδνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «Myschool» κε 

επζχλε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκε-

λία δήισζεο. 

Άξζξν 22 

Έληαμε καζεηώλ/ηξηώλ ζε ηάμεηο – Οξηζηηθνπνίεζε ηκεκάησλ 

1. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ηε κεηεγγξαθή ηνπο ή ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην 

Γπκλάζην, ην Γεληθφ Λχθεην ή ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, νη καζεηέο/ηξηεο εληάζζνληαη 

ζε ηάμεηο σο εμήο: 

Μαζεηέο/ηξηεο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχ-

θεην εληάζζνληαη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία είραλ εληαρζεί ζην ηδίνπ ηχπνπ ζρνιείν απφ ην 

νπνίν κεηεγγξάθεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ άξζξσλ 17 θαη 18. 

Δηδηθφηεξα:  

α. Γπκλάζηα 

αα) ζηελ Α΄ ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο: 
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1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Τ.Α. 

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ. 

ββ) ζηε Β΄ ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ. 

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ Γπκλαζίνπ  . 

β. Ζκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα 

αα) ζηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ ηάμε απηή 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ή Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

ββ) ζηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔΛ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή ηελ Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γελη-

θνχ Λπθείνπ 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ή Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ή Γ΄ ή Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη έρνπλ ηίηιν πξνα-

γσγήο ζηελ ηάμε απηή εκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο  

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηελ θνίηεζε ζηε Γ΄ ηάμε, εκεξήζηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ ή ηελ Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γελη-

θνχ Λπθείνπ, 

γ. Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα 

Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ εληάζζνληαη, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πεξηπ. 4 ηεο παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9, σο εμήο: 

αα) ζηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθεθαλ ζηελ ηάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, 

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 
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ββ) ζηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξεζίνπ ή εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξεζίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ή Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

δδ) ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ  Γεληθνχ Λπθείνπ,  

2) ππνρξεψλνληαη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθεί-

νπ,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ.  

δ. Ζκεξήζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

αα) ζηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο:  

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. ζη, 

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,  

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ή Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

ββ) ζηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. ζη, 

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ή Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ  

7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

8) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε  Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. ζη, 

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ή Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 
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ε. Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

αα) ζηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. ζη, 

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

5) κεηεγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

6) κεηεγξάθεθαλ απφ ηελ Α΄ ή Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

ββ) ζηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. ζη, 

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ,  

6) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Β΄ ή Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

7) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ή Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, 

γγ) ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) εγγξάθνληαη ζηελ ηάμε απηή ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 8 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 9 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. ζη, 

2) έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

3) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

4) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

5) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

δδ) ζηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη φζνη/εο: 

1) έρνπλ πξναρζεί απφ ηελ Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

2) δελ έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Γ΄ ηάμε εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

3) κεηεγγξάθεθαλ απφ ηε Γ΄ ηάμε άιινπ εζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

4) απνθιεηζηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 φζνη/εο εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4473/2017 (Α΄78)  
 

ζη. ζηα Γπκλάζηα Δ.Α.Δ. θνηηνχλ καζεηέο/ηξηεο κέρξη ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πε-

ξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή  ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄. Μαζε-

ηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο δεκνηηθνχ  ζρνιείνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλά-

γθεο, κπνξεί  λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Α   ηάμε ηνπ γπκλάζηνπ Δ.Α.Δ., χζηεξα απφ  

αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ  ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

 

δ. ηα Λχθεηα Δ.Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή  ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο 

Α΄, Β΄, Γ΄. Μαζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο Γπκλαζίνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κπνξεί  λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ A   ηάμε ηνπ Λπθείνπ Δ.Α.Δ, χζηεξα απφ  

αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ  ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

 

ε. ηα Δληαία Δηδηθά  Δπαγγεικαηηθά  Γπκλάζηα - Λχθεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, 

Γ΄, Γ΄ Γπκλάζηνπ θαη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ Λπθείνπ. ηα Δληαία Δηδηθά  Δπαγγεικαηηθά  

Γπκλάζηα-Λχθεηα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., καζεηέο/ηξηεο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ  ηα σξνιφγηα 
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θαη αλαιπηηθά  πξνγξάκκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, θαη κέζα απφ  ηελ αθαδεκατθή  θαη 

επαγγεικαηηθή  εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κεηαιπθεηαθέο δνκέο εθπαίδεπζεο 

θαη ζε αλεμάξηεηε ή επνπηεπνκέλε εξγαζία». 

Δηδηθφηεξα, «ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλάζηνπ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη, θαηφπηλ γλσκάηεπζεο 

ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., καζεηέο/ηξηεο απφθνηηνη/εο Γεληθνχ  ή Δηδηθνχ  Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ θαη 

ηεο Α΄ ή Β΄ ηάμεο ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ.. 

Γηθαίσκα πξψηήο εγγξαθήο έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο έσο ην 16ν εθηφο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Μεηά  ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζηε Γ΄ ηάμε ρνξεγείηαη ηίηινο απνιπ-

ηήξηνπ Γπκλάζηνπ. 

Οη θάηνρνη απνιπηήξηνπ Γπκλάζηνπ ηνπ Δληαίνπ Δηδηθνχ  Δπαγγεικαηηθνχ  Γπκλάζηνπ- 

Λπθείνπ δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: i) ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ Δηδηθνχ  Δπαγγεικαηηθνχ  Γπκλάζηνπ - 

Λπθείνπ, ii) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ  Λπθείνπ, iii) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δηδηθνχ  Λπθείνπ, 

iv) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ  Λπθείνπ, λ) ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ  Δπαγ-

γεικαηηθνχ  Λπθείνπ θαη λi) ζε ΓΗΔΚ ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο». 

Γηα ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ ηάμεηο 

ηνπ Λπθείνπ ηνπ Δληαίνπ Δηδηθνχ  Δπαγγεικαηηθνχ  Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηα εκεξεζία θαη εζπεξηλά  Δπαγγεικαηηθά  Λχ-

θεηα θαη επηπιένλ απαηηείηαη ζρεηηθή  γλσκάηεπζε ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

ζ. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, κε ηνπο παξαθάησ α-

λαθεξφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, παξαθνινπζνχλ, θαηά πεξίπησζε, ηα καζήκαηα σο εμήο: 

αα) Οη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓΔ.Λ.), Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπ-

θείνπ (Σ.Δ.Λ.), Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Δ.Π.Λ.), Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Δ-

ΠΑ.Λ.) ή άιινπ ηζφηηκνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ 

ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν 

ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ λ. 

4386/2016 (Α΄ 83). 

ββ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Δ.Δ. Β΄ θχθινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ Πηπρίνπ (θαη φρη Απνιπηε-

ξίνπ) νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. δχλαληαη λα επηιέμνπλ εγγξά-

θσο: α) είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), δηαθνξε-

ηηθήο κε ην ελ ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, νπφηε απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθν-

ινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, β) είηε λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζή-

καηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο 

θαη Απνιπηεξίνπ ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83). 

γγ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ, νη θάηνρνη 

πηπρίνπ ΔΠΑ.., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ., παξαθνινπζνχλ φια 

ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ 

θαη Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη 

Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

δδ) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ, νη θάηνρνη 

Πηπρίνπ ΔΠΑ.., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ., παξαθνινπζνχλ κφ-

λν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο 

ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή 

ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ. 
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εε) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. πα-

ξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφ-

θηεζε Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), 

εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη Απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ 

ζπνπδψλ. 

ζηζη) Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη νπνίνη/εο εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπ-

ρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη Απνιπ-

ηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζφηηκσλ κε απηφ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

2. 

α. Μαζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εγγξαθή ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 9 θαη 14, κεηεγγξαθή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 έσο 20 ή αλαλέσζε εγγξαθήο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 δελ εληάζζνληαη ζε ηάμε. Δάλ θεδεκφλαο αλήιηθνπ/εο καζε-

ηή/ηξηαο  πνπ θνηηά ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δελ πξνζέιζεη ζην ζρνιείν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ή ηεο αλαλέσζεο εγγξαθήο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. 1 ηεο 

παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 9 ή ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21, ηφηε ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ 

αλαδεηά ηνπο ιφγνπο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξ-

με ησλ καζεκάησλ, ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ απνζηέιιεη ζηελ αληίζηνηρε 

Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη/εο δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εγγξαθή ή ηελ αλα-

λέσζε εγγξαθήο θαη δελ θνηηνχλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ πξνβιεζεί απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο, γηα θάζε έλαλ/κία. Οη Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ ηελ 

αξκφδηα Γεκνηηθή Αξρή θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε αξρήο ή θνηλσληθήο π-

πεξεζίαο θξίλνπλ απαξαίηεην. 

β. Δληφο ηνπ Ηνπιίνπ νη Γηεπζπληέο/ληξηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηα Γπκλάζηα 

θαη Γεληθά Λχθεηα θαη νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο/ληξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα νξηζηηθνπνηνχλ κε απφθαζή ηνπο ηα 

ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αλά ζρνιηθή κνλάδα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ζε φιεο ηηο 

ηάμεηο. 

γ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ, θάζε εγγξαθή, κεηεγγξαθή, αιιαγή νκάδαο 

πξνζαλαηνιηζκνχ, επηιεγφκελνπ καζήκαηνο ή αιιαγή ηνκέα θαη εηδηθφηεηαο Δπαγγεικα-

ηηθνχ Λπθείνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε ππάξρνληα ηκήκαηα ζηηο πξνζεζκίεο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 

δ. Καη’ εμαίξεζε ησλ πεξηπη. β΄ θαη γ΄ νη θεδεκφλεο ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αίηεζεο έληαμεο ζηελ πξνβιεπφκελε 

ηάμε νπνηεδήπνηε ζηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, 

εθφζνλ έρνπλ αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο ηεο πεξίπη. α΄. Οη απνπζίεο κέρξη ηελ εκέξα 

εγγξαθήο ππνινγίδνληαη ζην αθέξαην. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄  

Φνίηεζε καζεηώλ/ηξηώλ 

Άξζξν 23 
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Φνίηεζε 

1. Ζ θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ θαη Δπαγγει-

καηηθψλ Λπθείσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε πξναγσγή θαη απφιπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ Λπθείσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ εμαξηάηαη εθηφο απφ 

ηελ επίδνζή ηνπο θαη απφ ηελ ηαθηηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο. 

2. Ζ θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπ-

ζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

3. Οη απνπζίεο αξηζκνχληαη αλά κία γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα. 

4. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξείηαη απνπζία απφ φ-

ζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο. 

5. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ενξηαζηηθέο επεηεηαθέο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζεσξεί-

ηαη απνπζία απφ φζεο δηδαθηηθέο ψξεο πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

6. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ εκεξήζηα εθδξνκή ε πεξίπαην ζεσξείηαη απνπζία απφ φια 

ηα σξηαία καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηελ εκέξα ηεο πξαγκαην-

πνίεζήο ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Β΄ 

681). ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πιήξσο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ ζπιιφγνπ Γηδαζθφ-

λησλ/νπζψλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε, νη απνπζί-

εο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ θνίηεζεο.  

Άξζξν 24 

Πεξηπηώζεηο όπνπ απνπζίεο δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ραξαθηεξη-

ζκό ηεο θνίηεζεο 

1. Όιεο νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζην-

ιφγην). Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε: 

α) απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζην Δμσηεξηθφ ή ην Δζσηεξηθφ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φξγαλα. 

β) απνπζίεο καζεηψλ γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Οπιη-

ηψλ, ε νπνία βεβαηψλεηαη λφκηκα. 

γ) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ: α) ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθνχ Γφγκαηνο θαηά ηηο ενξηέο ηνπ 

Μλεζηήξνο Ησζήθ, ηεο Αγίαο Γσξεάο θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέρξη θαη ηελ επφκελε 

ηνπ Λαηηληθνχ Πάζρα, β) ηνπ Δβξατθνχ ζξεζθεχκαηνο ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ 1
ε
 ηνπ 

Δβξατθνχ Έηνπο, ηελ εκέξα ηεο Δμηιέσζεο, θαζψο θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ εκέξα 

ηνπ Δβξατθνχ Πάζρα, γ) ηνπ Μνπζνπικαληθνχ Θξεζθεχκαηνο θαηά ηηο εκέξεο ησλ ενξ-

ηψλ Δΐλη Αι-Φηηξ (εθέξ Μπατξάκ) θαη Δΐλη Αι-Αληρά (Κνπξκπάλ Μπατξάκ), θαζψο θαη 

ηελ επφκελε εκέξα απηψλ. Γηα λα κελ ιεθζνχλ ππφςε νη απνπζίεο ηεο πεξίπησζεο απ-
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ηήο, πξέπεη λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1989 (Α΄ 75), φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο εάλ είλαη αλήιη-

θνο/ε γηα ην ζξήζθεπκα. 

δ) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο κεηεγγξαθήο ηνπο ζε Γπ-

κλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην άιιεο πφιεο κέρξη δχν (2) εκέξεο, ζηηο 

νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ εκέξα έθδνζεο 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο κεηεγγξαθήο. 

ε) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/εο απαιιάζζνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δη-

δαζθαιία καζεκάησλ, αιιά ηελ ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο παξεπξίζθνληαη 

ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24. 

ζη) απνπζίεο καζεηψλ πνπ νθείινληαη ζε ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά δχζθν-

ιε ηελ πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν (πρ. δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απεξγίεο). 

δ) απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα καθξνρξφληαο θηλεηηθφηεηαο 

ζην εμσηεξηθφ – δηάξθεηαο έσο 8 εβδνκάδεο – κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηελ επηζηξνθή 

ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ ζρνιείνπ ππνδνρήο, ε νπνία ζα επηβεβαηψλεη ηελ 

επαξθή θνίηεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεί παξακνλήο ηνπο. 

2. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ ππνινγίδνληαη απνπζί-

εο έσο είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο: 

α) γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζπζηεκαηηθά κεηά απφ λε-

θξηθή αλεπάξθεηα ή ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε 

β) γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία απνδνρήο κνζρεχκαηνο 

γ) γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ φισλ ησλ ηχπσλ λενπιαζίεο θαη ππνβάιιν-

ληαη ζε ζεξαπεία ζπληήξεζεο 

δ) γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε 

ε) γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη 

έρνπλ αλάγθε κεηαγγίζεσο αίκαηνο ζε εηδηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο 

αλ είλαη ελήιηθνη/εο ζα πξέπεη: 

αα. Να ελεκεξψζνπλ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξν-

βιήκαηνο πγείαο. 

ββ. Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε 

ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξα-

γίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα Γηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή 

λφκηκα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Γηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο ή Γηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Γεκφζην Κέ-

ληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Γηεπζπ-

ληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ. 

3. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ ππνινγίδνληαη απνπζί-

εο καζεηψλ/ηξηψλ κέρξη είθνζη (20) εκεξψλ πνπ νθείινληαη ζε ζνβαξά θαη επείγνληα πε-
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ξηζηαηηθά θαη απαηηνχλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάξξσζεο, εληφο ηεο Διιάδαο ή ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο : 

α. έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

β. έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνχλ άκεζα λνζειεία ζε Ννζνθνκείν. 

γ. ζεξαπείεο αξρηθέο ή ζπλερηδφκελεο γηα επηδεκίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο πνπ απαηηνχλ 

ζπλερή παξακνλή ζε λνζνθνκείν ή επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκείν. 

ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή νη ίδηνη/εο 

αλ είλαη ελήιηθνη/εο ζα πξέπεη: 

αα. Να ελεκεξψζνπλ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξν-

βιήκαηνο πγείαο. 

ββ. Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θνίηεζεο πξφζθαηε 

ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή εμηηήξην απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξα-

γίδα απφ πληνληζηή/ζηξηα Γηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ή λφκη-

κα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Γηεπζπληή/ληξηαο Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ π-

ζηήκαηνο Τγείαο ή Γηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Γεκφζην Κέληξν 

Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Γηεπζπ-

ληή/ληξηαο ηνπ Κέληξνπ. ε πεξίπησζε λνζειείαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα πξνζθν-

κίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο Ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο θαη έγγξαθα κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά 

απφ ηελ αξκφδηα Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

γγ. Ζ αίηεζε ηνπ καζεηή/ηξηαο, κε φια ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαη δη-

θαηνινγεηηθά, θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηίζεηαη ππφςε ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ φπνπ εμεηάδεηαη ην αίηεκα θαη εθ' φζνλ ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκε-

λεο πξνυπνζέζεηο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε καζεηή/ηξηαο ην 

νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην 

ζρνιείν γηα ηειηθή έγθξηζε. 

4. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ θαηαρσξίδνληαη, αιιά δελ 

ππνινγίδνληαη νη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη θαη έσο δχν (2) 

εβδνκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηε κνπζηθή, ρνξφ ή ζε άιιεο θαιέο 

ηέρλεο, γηα ηε κεηάβαζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαπιίεο, εθδειψζεηο ρνξνχ ή εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο πνπ έρνπλ παλειιήληα ή παλεπξσπατθή ή παγθφζκηα εκβέιεηα. 

Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/εο ηεο πξφ-

ζθιεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην φξγαλν δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο θαζψο θαη βεβαί-

σζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθδήισζε. 

5. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ θαηαρσξίδνληαη, αιιά δελ 

ππνινγίδνληαη απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθνχο αζιεηηθνχο 

αγψλεο, ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έ-

ξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζε αγψλεο εζληθψλ νκάδσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 13, παξαγξ. 46 ηνπ λ. 3149/10-06-2003. Ζ απφθαζε ηνπ πι-

ιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ζηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο/εο ηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ην φξγαλν δηνξγάλσζεο ηεο 

εθδήισζεο θαζψο θαη βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθδήισζε. 
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6. Οη απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία δελ ιακ-

βάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο, σο εμήο: Σεο εκέξαο ηεο αηκνδνζί-

αο, φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθέξεη αίκα γηα αζζελή ηνπ/ηεο ζπγγεληθνχ ηνπ/ηεο πεξη-

βάιινληνο. Μίαο (1) εκέξαο επηπιένλ φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα, κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπ-

ιία, πξνζέξρεηαη λα πξνζθέξεη αίκα ζε θέληξν αηκνδνζίαο ή φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα α-

ληαπνθξίλεηαη ζε πξφζθιεζε ππεξεζίαο αηκνδνζίαο γηα θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο ή φ-

ηαλ ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία. εκεηψλεηαη φηη ηα ειηθηαθά θξηηή-

ξηα ησλ δνηψλ/ηξηψλ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήηνη ην 18
ν
 

έηνο. Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί/εο αηκνδφηεο/ηξηεο ειηθίαο 17 εηψλ κε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ γνλέα/θεδεκφλα ηνπο. 

7. Καηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην) αιιά δελ ππνινγίδνληαη απνπζί-

εο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζρνιψλ ηεο Σξηηνβάζ-

κηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, 

φπσο π.ρ. ε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ κε εηζήγεζε ηνπ/ηεο 

Τπεχζπλνπ/εο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ηηο απνπζίεο ηεο θαηεγνξίαο απ-

ηήο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε βάζε ηηο εκεξνκελίεο πνπ θέξνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα 

πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν καζεηήο /ηξία: α) βεβαίσζε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηη-

θψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, β) βε-

βαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο. 

8. ε θάζε πεξίπησζε γηα λα κε ιεθζνχλ ππφςε απνπζίεο καζεηή/ηξηαο ζχκθσλα κε ην 

παξφλ άξζξν απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Άξζξν 25 

Απαιιαγή καζεηώλ/ηξηώλ από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα 

1. Φπζηθή Αγσγή 

α) Δάλ καζεηήο/ηξηα θσιχεηαη ιφγσ πάζεζεο, κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, είλαη δπλαηφλ λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθν-

ινχζεζήο ηνπ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε ίδηνο/α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη 

ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ/ζηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βε-

βαίσζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε  δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο, εληφο πέ-

ληε εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν κεηά απφ αζζέλεηα. Ζ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε 

πάζεζε αλαθέξεηαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή ή είλαη εκθαλήο θαη δελ ρξεηά-

δεηαη απφδεημε. 

β) Σελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ/ 

ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκφδην/α δηδάζθνληα/νπζα θαζεγεηή/ηξηα, 

θαη ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν/ε καζεηήο/ηξηα, 

ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφ-

λησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη 

ν/ε καζεηήο/ηξηα ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ, ν/ε 

καζεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη γλσκάηεπζε Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ. 

γ) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή πξν-

θχπηνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο πνπ απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην κά-



Σελίδα 43 από 55 
 

ζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ή ζε άιιε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα, ζηηο 

αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζπγθξνηεί Σξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ/ηελ 

ίδην/α, σο Πξφεδξν, ηνλ/ηελ αξκφδην/α εθπαηδεπηηθφ Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνλ/ηελ ππεχ-

ζπλν/ε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, σο κέιε. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ακέζσο θαη 

απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

ή γηα ηελ απνρή ηνπ/ηεο απφ ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο θαη άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο. Ζ παξαπάλσ Σξηκειήο Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα θαη ζπλε-

δξηάδεη φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθχςνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηε-

ηαο ηεο. 

δ) Ζ απαιιαγή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο 

θαη αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο 

ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα. Σελ ψξα απηή 

ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄. 

ε) Ο/Ζ καζεηήο/ηξηα είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απαιιαγή απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο εθφζνλ ππάξρεη ιφγνο. Ο/Ζ δηδά-

ζθσλ/νπζα κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηελ απαιιαγή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ/ηεο Γηεπζπ-

ληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Μνπζηθή 

α) Δάλ καζεηήο/ηξηα θσιχεηαη ιφγσ πάζεζεο, κφληκεο ή παξνδηθήο, λα ζπκκεηέρεη ζην 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, είλαη δπλαηφλ λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζήο 

ηνπ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε ίδηνο/α, εάλ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη ζρεηηθή 

αίηεζε ζηνλ/ζηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή βεβαίσζε, ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαιιαγήο, εληφο πέληε εκεξψλ 

απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή ηελ επάλνδν ηνπ/ηεο κα-

ζεηή/ηξηαο ζην ζρνιείν κεηά απφ αζζέλεηα. Ζ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη εάλ ε πάζεζε α-

λαθέξεηαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή ή είλαη εκθαλήο θαη δελ ρξεηάδεηαη απφ-

δεημε. 

β) Σελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμεηάδεη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ 

ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ/ηελ αξκφδην/α δηδάζθνληα/νπζα θαζεγε-

ηή/ηξηα, θαη ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφ-

λησλ/νπζψλ. Ζ ίδηα επηηξνπή θαζνξίδεη εάλ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα 

παξεπξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. ε πεξί-

πησζε ακθηβνιηψλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθνκίδεη γλσκάηεπζε Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ. 

γ) Ζ απαιιαγή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο 

θαη αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα ηνπ. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ 

ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ 

νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα παξεπξίζθεηαη 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη 

ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. 

3. Θξεζθεπηηθά 
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α) ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο ην επηζπκεί είλαη δπλαηφλ λα απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέ-

σζε παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, αλ ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο ή ν/ε 

ίδηνο/α, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ελήιηθνο/ε, ππνβάιεη Τπεχζπλε Γήισζε, εθφζνλ νη η-

ζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ απαιιαγή απφ ην κάζεκα ην πξνβιέπνπλ. Ζ Τπεχζπλε Γή-

ισζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί ζην ζρνιείν θνίηεζεο νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα 

θνίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απαιιαγή απφ ην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 

β) Ζ απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, είλαη εηήζηα θαη αλαλεψλεηαη θάζε έηνο. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ απαιιάζζνληαη 

απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ ηάμε ηνπο, κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο, εθφζνλ είλαη αλήιηθνη/εο, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμα-

γσγήο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα πεξηθέξν-

ληαη εληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ ή λα απνπζηάδνπλ απφ απηφ, αιιά, εθφζνλ δελ παξακέ-

λνπλ ζηελ ηάμε ηνπο, απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδα-

ζθφλησλ/νπζψλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ απαζρνινχληαη 

ππνρξεσηηθά νη απαιιαζζφκελνη/εο καζεηέο/ηξηεο, ζπληάζζνληαο ζρεηηθή πξάμε (δηαθν-

ξεηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζε άιιν ηκήκα ηεο ίδηαο ηάμεο, επέιηθηε δψλε, βησκαηηθέο 

δξάζεηο, εξεπλεηηθή εξγαζία θ.α.). ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε ιεηηνπξγεί 

κφλν κε έλα ηκήκα, νη ελ ιφγσ καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ. 

Άξζξν 26 

Καη’ ηδίαλ δηδαρζέληεο/ζείζεο καζεηέο/ηξηεο θαη ζηξαηεύζηκνη 

Καη’ νίθνλ δηδαζθαιία 

1. ηελ θαηεγνξία ησλ θαη' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ καζεηψλ/ηξηψλ ππάγνληαη νη κα-

ζεηέο/ηξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1894/1990 (Α 110). 

2. Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ 24945/1973 (Β 314), 48661/1974 (Β 607), 42373/1976 (Β 

652), Γ2/3922/28.12.1984 (Β 3 07.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 (Β 726), 

Γ2/3560/25.9.1989 (Β 720) ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη ν-

πνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ  ησλ Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

3. Οη απνθάζεηο κε αξηζκφ Δ1/550/4.5.1982 (Β΄ 296), Δ3/96/22.2.1985 (Β΄ 106), 

Γ2/3031/22.10.1985 (Β΄ 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄ 720) ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παη-

δείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο παζήζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Δπαγ-

γεικαηηθψλ Λπθείσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη' ηδίαλ 

δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

4. Απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, ππάγνληαη 

ζηνπο "θαη' ηδίαλ δηδαρζέληεο/ρζείζεο" κφλν νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

(πεξ. ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 λ. 4186/2013 (Α 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ-

ζξν 40 ηνπ λ. 4403/2016, (Α 125)). 
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5. Χο πξνο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ θαηε-

γνξία ησλ θαη' ηδίαλ δηδαρζέλησλ/ρζεηζψλ, 

α. Όηαλ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πγείαο, ζα πξέπεη νη γνλείο-θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη/εο αλ 

είλαη ελήιηθνη/εο, κε αίηεζε ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην ζρνιείν θνίηεζεο πξφζθαηε ζρε-

ηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ πλην-

ληζηή/ζηξηα Γηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή λφκη-

κα εθηεινχληα/ζα ρξέε πληνληζηή/ζηξηαο Γηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο (Δ..Τ.) ή Γηεπζπληή/ληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Γεκφζην Κέληξν 

Τγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

Κέληξνπ, 

β. Όηαλ νθείιεηαη ζε παξακνλή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ηζρχεη ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

αξηζκ. Σ5/71/01-12-1986 (Β 834) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ 

6. Γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε κε-

ηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ζρνιείν είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία ζην 

ζπίηη, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ έγθξηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/ήο Γηεπζπληή/ληξηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαί-

δεπζεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφζθαηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζηελ νπνία αλαγξά-

θεηαη ε δηάξθεηα επηβεβιεκέλεο παξακνλήο ζην ζπίηη. 

Ζ γλσκάηεπζε απηή παξέρεηαη απφ δεκφζηα ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή δεκφζηα πγεη-

νλνκηθή επηηξνπή. Οη πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ θαη’ ηδίαλ δηδαρζέλησλ. ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ηεο ηειεεθπαίδεπζεο. 

Ζ θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ παξά κφλν, 

εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ.  

Άξζξν 27 

Έιεγρνο θαη θαηαρώξηζε ησλ απνπζηώλ 

1. Ζ απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν θαηαγξάθεηαη ζην Ζκεξήζην Γειηίν Φνίηεζεο 

θάζε δηδαθηηθή ψξα. 

2. Σν Ζκεξήζην Γειηίν Φνίηεζεο ππνγξάθεηαη ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο απφ 

ηνλ/ηε δηδάζθνληα/νπζα, ν/ε νπνίνο/α έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

Ζ ζπκπιήξσζε θαη ε θχιαμή ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα ηνπ 

ηκήκαηνο ζε καζεηή/ηξηα ή καζεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ γηα παηδαγσγηθνχο 

ιφγνπο νξίδεη ν Γ. 

3. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεξείηαη Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζην-

ιφγην) ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην άζξνηζκα ησλ απνπζηψλ ηεο εκέξαο θάζε 

καζεηή πνπ απνπζίαζε, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Φνίηεζεο. Ζ ηή-

ξεζε ηνπ Βηβιίνπ Φνίηεζεο (απνπζηνινγίνπ) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηή/ηξηα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν/ε νπνίνο/α ην ηεξεί ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 
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4. Οη απνπζίεο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Φνίηεζεο (απνπζηνιφγην), αθνχ αζξνη-

ζηνχλ θαηά ηεηξάκελν, κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα Αηνκηθά Γειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ αηνκηθφ έιεγρν ψζηε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο θεδεκφλεο ηνπο. 

5. Καηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ ηεηξάκελνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ πξναγσγηθψλ 

θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ, νη απνπζίεο ησλ δχν ηεηξάκελσλ αζξνίδνληαη θαη ην άζξνη-

ζκα θαηαγξάθεηαη ζηα Αηνκηθά Γειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν γεληθφ ζχλνιν ησλ α-

πνπζηψλ, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απνπζίαο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Άξζξν 28 

Υαξαθηεξηζκόο θνίηεζεο, ζπλέπεηεο 

1. Ζ θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο ή αλεπαξθήο κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ 

απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

2. Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ/ηεο Γηεπζπ-

ληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο θεδεκφλεο γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζε-

ηψλ/ηξηψλ θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ θεδεκφλσλ λα ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα ηνπο ιφ-

γνπο απνπζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29, θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

θνίηεζεο νη απνπζίεο δελ δηαθξίλνληαη ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιφγεηεο. 

3. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ 

ηνπ/ηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δέθα ηέζζεξεηο (114). 

4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εθαηφλ 

δέθα ηέζζεξεηο (114) απνπζίεο. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη 

αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε. 

5. ηελ πεξίπησζε ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηζρχνπλ 

ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαηά δεθαέμη (16) 

απνπζίεο. 

6. ηελ πεξίπησζε ησλ Δζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ θαη Γεληθψλ Λπθείσλ ή Δπαγγεικαηηθψλ 

Λπθείσλ ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα 

θαηά δεθαέμη (16) απνπζίεο. 

7. ηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε δηεπξπκέλν σξάξην 

ηζρχνπλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πξνζαπμεκέλα θαηά δε-

θαέμη (16) απνπζίεο 

8. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη παξαθνινπ-

ζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ, ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο: 

α. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ α-

πνπζηψλ ηνπ/ηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφ-

γν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκή-

ληα πέληε (75), γηα ηε Γ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα πέληε (75), γηα ηε Β΄ ηά-

με Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα νθηψ (78), γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο 

εβδνκήληα νθηψ (78) θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο νγδφληα ηξεηο (83) 

απνπζίεο. 
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β. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εβδνκή-

ληα πέληε (75) απνπζίεο γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα πέληε 

(75) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπ-

ζίεο γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ εβδνκήληα νθηψ (78) απνπζίεο γηα ηε 

Γ' ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη πάλσ απφ νγδφληα ηξεηο (83) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ 

Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.. 

9. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέ-

λνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε. 

Άξζξν 29 

Δλεκέξσζε γνλέσλ – Τπνρξεώζεηο γνλέσλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ απνπ-

ζηάδνπλ 

1. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ επζχλνληαη εμ νιν-

θιήξνπ νη θεδεκφλεο ηνπο. Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ απνπζίαζε απφ ην ζρν-

ιείν νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ζρνιείν ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο άκεζα κε έλαλ απφ 

ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δειψζεη ζην ζρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή 

ζε απηφ. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ησλ απνπζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δη-

θαηνινγεηηθά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ν κε ππνινγηζκφο ηνπο θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θνίηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24.  

2. Ο/Ζ ππεχζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο θεδεκφλεο γηα ηελ α-

πνπζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα πιεξνθνξείηαη ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ηνπο κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, φπσο κε ηειεθψλεκα, κε κήλπκα ζηαικέλν απφ ινγαξηαζκφ ηνπ ζρν-

ιείνπ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν – εθφζνλ νη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ ππνβάιεη ζην 

ζρνιείν ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχ-

ζπλζε – ή ζην θηλεηφ ηειέθσλν ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ (SMS), ή κε επηζηνιή. Δάλ ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο δελ είλαη εθηθηή ή εάλ νη γνλείο/θεδεκφλεο αξλε-

ζνχλ ηελ επηθνηλσλία ή εάλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν είλαη απαξαίηεην, ζπγθαιείηαη 

ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο γηα λα εμεηάζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ελεξγεηψλ παηδα-

γσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο, ελδεηθηηθά, ε πξνζθπγή ζε ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δν-

κέο ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ηξηα έρεη απνπζηάζεη ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο ή πξαγκα-

ηνπνηήζεη ηξηάληα (30) ζπλνιηθά απνπζίεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη ππεχζπλνο/ε ηνπ 

ηκήκαηνο επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (κε ειε-

θηξνληθφ ηαρπδξνκείν, SMS ή κε επηζηνιή), πιεξνθνξείηαη ηνλ ιφγν ησλ απνπζηψλ θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζε ησλ γν-

λέσλ/θεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο ε-

λεκεξψλεη ηηο πξψηεο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θάζε κήλα, εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή 

ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απνπζηψλ. 

4. Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απνπζίεο ζε ψξεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ή ηειεπηαίαο ψξαο ηνπ), κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, ρσξίο ηελ 

άδεηα ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, αλαδεηνχληαη νη ιφγνη θαη πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο. 
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5. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ραξα-

θηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

6. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη θεδεκφλαο ηνπ καζεηή/ηξηαο λνείηαη ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 13, πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξψλνπλ πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε 

ηνπ ιφγνπ απνπζίαο ηνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

Παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρν-

ιείνπ 

Άξζξν 30 

Γξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

1. ε θάζε ζρνιείν ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ 

χιινγν Γνλέσλ θαη ηηο Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο, απνθαζίδεη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ 

ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο κε ηξφπν πνπ λα δηακνξθψλεηαη 

θαιφ ζρνιηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ θαη εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηη-

θνχο θαη καζεηέο/ηξηεο. 

2. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφλ λα απνθαζηζηεί ε ζπλεξγαζία κε ππεπζχλνπο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ή κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη επίζεο ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηξνπνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο απηήο εάλ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

3. Σελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγα-

ζία κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ νξγαλψλεη ελεκεξσηηθή ζπγθέληξσζε ησλ γν-

λέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζηελ νπνία νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ελεκεξψ-

λνληαη απφ ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο γηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εκέξα 

θαη ψξα ηεο ζπγθέληξσζεο θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδφκελσλ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

4. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

παηδαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο Και ςε ςυνεργαςία με τισ μαθητικζσ κοινότητεσ προχω-

ρά ςτην θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ρνιηθήο Εσήο. Με ην πιαίζην απηφ εθαξ-

κφδνληαη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο ζρε-

ηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε 

ζρνιείνπ. Σν Πιαίζην Οξγάλσζεο ρνιηθήο Εσήο θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μέρξη ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ Μαζεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ ηζρχεη εθείλν ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 
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ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο επίζεο θαη κεηά ηελ παξαπάλσ ζπγθέληξσζε - ελεκέ-

ξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πι-

ιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζηελ νπνία γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρν-

ιείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε ζπλε-

δξίαζε απηή νξίδεηαη γηα θάζε ηκήκα έλαο θαζεγεηήο/ηξηα σο ππεχζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ. Ο ξφινο ηνπ/ηεο ππεχζπλνπ/εο θαζεγεηή/ηξηαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θνί-

ηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημή ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ καζεζηαθψλ, νηθνγελεηα-

θψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε λα κπνξεί 

ην ζρνιείν λα ηηο αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά. 

5. ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Εσήο βνεζνχλ ην πκβνχιην 

Σκήκαηνο θαη ν/ε ππεχζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα ηνπ ηκήκαηνο. 

Σν πκβνχιην Σκήκαηνο 

αα. απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζην ηκήκα θαη πξνεδξεχεη ν/ε αξ-

ραηφηεξνο/ε ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ή ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ή ν/ε Τπνδηεπζπληήο/ληξηα, 

εθφζνλ δηδάζθνπλ ζ' απηφ, 

ββ. ζπλεδξηάδεη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ πγεία θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο, 

γγ. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ/ηελ πξνεδξεχνληα/νπζα ή αλ ην δεηήζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο δχν 

ηνπιάρηζηνλ δηδάζθνληεο/νπζεο, ή θαη καζεηήο/ηξηα-καζεηέο/ηξηεο γηα ζνβαξφ ιφγν πνπ 

αθνξά φιν ην ηκήκα, 

δδ. ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ην πξνεδξείν ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο, 

εε. ζπλεδξηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηζη. ζπδεηεί θαη εηζεγείηαη ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφ-

ςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.  

Άξζξν 31 

Παηδαγσγηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα 

1. Ο Γ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαη λα εθαξκφδεη πξα-

θηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζην ζρνιείν ηνπ θιίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα ζέβνληαη 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο (πρ ζπκβνπιεπ-

ηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, δηαδηθαζία δηακεζνιάβε-

ζεο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ δε δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ν Γ πξνβαί-

λεη ζηε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία είλαη: α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβν-
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ιή απφ ηα καζήκαηα κίαο (1) εκέξαο, δ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα δχν (2) εκεξψλ, ε) 

αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

2. Σα παηδαγσγηθά κέηξα γ΄ θαη δ΄ επηβάιινληαη εθφζνλ θξίλεηαη φηη ηα παηδαγσγηθά κέ-

ηξα πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζην ζρνιείν δελ έρνπλ θέξεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξή παξέθθιηζε, έζησ θαη κεκνλσκέλε. Σν 

παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη κφλν εάλ επηπιένλ 

θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

3. Σα παηδαγσγηθά απηά κέηξα αμηνπνηνχληαη σο εμήο: 

α) Κάζε δηδάζθσλ/νπζα θαζεγεηήο/ηξηα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α 

θαη β. 

β) Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β 

θαη γ. 

γ) Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα παηδαγσγηθά κέηξα α, β, γ, 

δ θαη ε. 

δ) Σελ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ηελ επηβάιιεη κφλν ν χιινγνο Γηδα-

ζθφλησλ/νπζψλ κε απφθαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν θξίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλφξζσζε ηεο παξέθθιηζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρν-

ιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε εηδηθνχ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εθπαηδεπηη-

θψλ δνκψλ. ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζε-

ηή/ηξηαο, θαζψο θαη ην πξνεδξείν ηεο Μαζεηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ/ηεο θαη 

ην πξνεδξείν ηνπ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη απνρσξνχλ ηελ ψξα 

ηεο ςεθνθνξίαο. Σν παηδαγσγηθφ κέηξν ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηζρχεη γηα 

ην ζρνιηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ειήθζε, απφ δε ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ν/ε καζε-

ηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη ζην ζρνιείν κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο. 

4. Δπηπιένλ γηα ηα παηδαγσγηθά κέηξα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Ζ παξαηήξεζε έρεη ζθνπφ λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ/ηεο παξεθθιίλεη απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο 

Εσήο θαη δελ θαηαρσξίδεηαη ζην Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο 

Λεηηνπξγίαο. 

β) Σα ππφινηπα παηδαγσγηθά κέηξα θαηαρσξίδνληαη ζην Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ 

Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο. 

5. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ απνβάιινληαη παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο ζην ζρνιείν 

θαη απαζρνινχληαη κε επζχλε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ κνξθή ηεο απα-

ζρφιεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαζνξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ην ζπγθεθξηκέ-

λν παηδαγσγηθφ κέηξν.  

6. Δάλ καζεηήο/ηξηα παξαθσιχεη ηε δηεμαγσγή καζήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ηνπ/ηεο επη-

βιεζεί πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νπφ-

ηε απαζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο α-

πνπζία. ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ σξηαίσλ απνκαθξχλζεσλ θαη πάλησο κεηά 



Σελίδα 51 από 55 
 

απφ ηξεηο απνκαθξχλζεηο απφ ηνλ/ηελ ίδην/α δηδάζθνληα/νπζα ή πέληε ζπλνιηθά, ην πκ-

βνχιην ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνχο. 

7. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ επηηπγράλνπλ βαζκφ εηήζηαο πξνφδνπ «άξηζηα» απνλέ-

κεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Αξηζηείν Πξνφδνπ».  

8. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θάζε ηκήκαηνο πνπ επηηπγράλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ εηή-

ζηαο πξνφδνπ θαη δηαγσγή «εμαηξεηηθή» απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Βξαβείν Πξνφδνπ». ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ην «Βξαβείν 

Πξνφδνπ» απνλέκεηαη ζε φινπο/εο ηνπο καζεηέο/ηξηεο  πνπ ηζνβάζκηζαλ.  

9. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο επίδν-

ζήο ηνπο, απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, «Έπαηλνο 

Πξνζσπηθήο Βειηίσζεο». 

10. ηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηδηαίηεξεο πξάμεηο αιιειεγγχεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο, γηα πξάμεηο πνπ εθθξάδνπλ πλεχκα αληδηνηεινχο θηιαιιειίαο 

απνλέκεηαη εηδηθφο έπαηλνο. 

11. Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εηδηθψλ δηπισκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απ-

ηφ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

12. Όιεο νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο επηδίδνληαη ζε επίζεκε ηειεηή θαηά ηελ Δνξηή ηεο ε-

καίαο. ηελ ηειεηή απηή πξνζθαινχληαη λα παξαζηνχλ νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη γνλείο θαη 

θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Άξζξν 32 

Γηαγσγή 

1. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, πνπ εθδειψλεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εληφο ή 

εθηφο ηνπ ζρνιείνπ κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζπληζηά ηε δηαγσγή ηνπο. 

2. Ζ δηαγσγή πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κα-

ζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ θάζε έηνο ζην Γπκλάζην ή Γεληθφ Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην, ζηα Γπκλάζηα ΔΑΔ, ζηα Λχθεηα ΔΑΔ, ζηα Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλά-

ζηα-Λχθεηα θαη Δ.Δ.Δ.ΔΚ.  θαη ειέγρεηαη, ραξαθηεξίδεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα νηθεία 

βηβιία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

3. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή, 

φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην Πιαίζην Οξγάλσζεο ηεο ρνιη-

θήο Εσήο (ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30). Κάζε πξάμε ή 

παξάιεηςε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηνχο απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγ-

ρνπ θαη αληηκεησπίδεηαη κε παηδαγσγηθά κέζα. 

4. Ζ δηαγσγή θάζε καζεηή/ηξηαο ραξαθηεξίδεηαη σο «εμαηξεηηθή», «θαιή» ή «κεκπηή» σο 

εμήο: 

α) «Δμαηξεηηθή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, φηαλ ηεξεί απνιχησο 

ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

β) «Καιή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, φηαλ ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο 

απφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. 
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γ) «Μεκπηή» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηή/ηξηαο φηαλ απηφο/ή απνθιίλεη απφ ηελ 

πξνζήθνπζα δηαγσγή ζε βαζκφ αλεπίηξεπην, αιιά θξίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε επαλφξ-

ζσζε ηεο παξέθθιηζεο απηήο εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

δ) Όηαλ θξίλεηαη φηη ε απφθιηζε απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή δελ είλαη δπλαηφλ λα επα-

λνξζσζεί εληφο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ν/ε καζεηήο/ηξηα ππνρξεψλεηαη ζε 

αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπη. δ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30, ψζηε ζε έλα λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα δνζεί ε επρέξεηα βειηίσ-

ζεο ηεο δηαγσγήο ηνπ. 

5. Ο εηήζηνο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ιήμε ηνπ Γηδαθηηθνχ Έηνπο κε εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ν ν-

πνίνο απνθαίλεηαη θαηά πιεηνςεθία ζπλεθηηκψληαο ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην 

ζρνιείν θαη εθηφο απηνχ θαζψο θαη ηα παηδαγσγηθά κέηξα ή ηηο εζηθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ 

θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία. Κάζε ραξαθηεξηζκφο δηαγσγήο σο «θαιήο» ή «κεκπηήο» 

πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλνο. 

6. ηελ ίδηα πξάμε ραξαθηεξίδεηαη θαη ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ νπνίσλ ε θνί-

ηεζε ραξαθηεξίζηεθε αλεπαξθήο. 

7. 

α) Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

έρεη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. Κα-

λέλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ αθνξά ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απηψλ δελ αλαγξάθεηαη 

ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο ηδίσο ζηα απνιπηήξηα, ηα απνδεηθηηθά απφιπζεο θαη ηα 

θάζε είδνπο απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ. 

β) Απνδεηθηηθά απφιπζεο θαη θάζε είδνπο απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, πνπ 

αθνξνχλ καζεηέο/ηξηεο πνπ θνίηεζαλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξηλ απφ ηελ έλαξ-

με ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη εθεμήο ρσξίο ηελ αλαγξαθή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο 

δηαγσγήο. 

8. Κακία κεηαβνιή ηεο δηαγσγήο καζεηή/ηξηαο δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ χιινγν Γη-

δαζθφλησλ/νπζψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδφ ηνπ/ηεο απφ ην ζρνιείν. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

Άιιεο δηαηάμεηο 

Άξζξν 33 

Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε 

Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο Τ.Α. ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Άξζξν 34 

Αληηζηνηρίεο ηάμεσλ Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ Λπθείσλ 



Σελίδα 53 από 55 
 

1. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, φπνπ αλαθέξεηαη Α΄ ηάμε εζπεξηλψλ Δπαγ-

γεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Α΄ ηάμε ησλ εκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη 

αληηζηξφθσο, φπνπ αλαθέξεηαη Β΄ ηάμε εζπεξηλψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε 

Β΄ ηάμε ησλ εκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο θαη φπνπ αλαθέξεηαη 

Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε εζπεξηλψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Γ΄ ηάμε ησλ Ζκεξεζίσλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο. 

2. αηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, φπνπ αλαθέξεηαη Α΄ θαη Β΄ ηάμε εζπεξηλψλ 

Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Α΄ ηάμε ησλ εκεξεζίσλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο, 

φπνπ αλαθέξεηαη Γ΄ ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ λνείηαη ε Β΄ ηάμε ησλ εκεξεζίσλ 

Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο θαη φπνπ αλαθέξεηαη Γ΄ ηάμε εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπ-

θείσλ λνείηαη ε Γ΄ ηάμε ησλ εκεξεζίσλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη αληηζηξφθσο. 

Άξζξν 35 

Παξαξηήκαηα 

Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Τ.Α. ηα θάησζη παξαξ-

ηήκαηα: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Όζνη/εο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ πξναρζεί απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) 

εγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) ζε εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ή 

αληίζηνηρνπ ηνκέα σο εμήο: 

Β΄ ΣΑΞΖ ΔΠΑ.Λ. λ. 3475/2006 (Α΄ 146) Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΑ.Λ. λ. 4386/2016 (Α΄ 83) 

 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

Πξναρζέληεο απφ ηε Β΄ ηάμε Δγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε ζε εηδηθφηεηα σο εμήο: 

Κχθινο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ  

Σνκέαο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

 Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ 

 Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ 

Σνκέαο: ΟΥΖΜΑΣΧΝ Σνκέαο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

 Σερληθφο Ορεκάησλ 

Σνκέαο: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 
Σνκέαο: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟ-

ΜΑΣΗΜΟΤ 

 
Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

Γηθηχσλ 

Σνκέαο: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
Σνκέαο: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟ-

ΜΑΣΗΜΟΤ 

 
Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθα-

ηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

Σνκέαο: ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
Σνκέαο: ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ, ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ-

ΝΣΟ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 

Σνκέαο: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Σνκέαο: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

 Γξαθηθψλ Σερλψλ 

Κχθινο: ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Σνκέαο: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σνκέαο: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
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 Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο 

 Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 

Σνκέαο: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗ-

ΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Σνκέαο: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Σνκέαο: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ Σνκέαο: ΤΓΔΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ - ΔΤΔΞΗΑ 

 Βνεζφο Ννζειεπηή 

 Βνεζφο Ηαηξηθψλ-Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

 Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ 

Σνκέαο: ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ-

ΚΑΗΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Σνκέαο: ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

 Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

 Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

Κχθινο: ΝΑΤΣΗΚΟ  

Σνκέαο: ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ  Σνκέαο: ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

 Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

Σνκέαο: ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  Σνκέαο: ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

 Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Οη θάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146) εγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε ησλ 

ΔΠΑ.Λ. ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίη-

ινπ ζπνπδψλ ηνπο, ηνπ ίδηνπ ή αληίζηνηρνπ ηνκέα, σο εμήο: 

ΚΑΣΟΥΟΗ ΠΣΤΥΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.  

λ. 3475/2006 (Α΄ 146) 
Γ΄ ΔΠΑ.Λ. λ. 4386/2016 (Α΄ 83) 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

Κάηνρνη Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. Δγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε ζε άιιε εηδηθφηεηα σο εμήο: 

Κχθινο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ  

Σνκέαο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

Καηαζθεπψλ 
Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ 

Φπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Κιηκαηη-

ζκνχ 
Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ 

Σνκέαο: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
Σνκέαο: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΤ-

ΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκά-

ησλ θαη Γηθηχσλ 

Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δ-

γθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσ-

ληψλ 

Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δ-

γθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

Κχθινο: ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Σνκέαο: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗ-

ΚΖΣΗΚΧΝΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Σνκέαο: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Τπαιιήισλ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 
Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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Σνκέαο: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ Σνκέαο: ΤΓΔΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ - ΔΤΔΞΗΑ 

Βνεζψλ Ννζειεπηψλ 
Βνεζφο Ηαηξηθψλ-Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ 

Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγα-

ζηεξίσλ 

Βνεζφο Ννζειεπηή 

Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ 

Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ 
Βνεζφο Ννζειεπηή 

Βνεζφο Ηαηξηθψλ-Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

Σνκέαο: ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ-

ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σνκέαο: ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ-

ΝΣΟ 

Σερλνινγίαο θαη Διέγρνπ Σξνθίκσλ 
Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

Έξγσλ Σνπίνπ θαη Πεξηβάιινληνο 

Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

χγρξνλεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο 
Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Τ.Α. αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 εθηφο ησλ άξζξσλ 9, 

10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 θαη 22, ησλ νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2018-2019. 

Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο Τπνπξγηθήο Απφ-

θαζεο, παχεη λα ηζρχεη. 


