
∆ικαίωµα εγγραφής 

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: 

• Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυµνασίου. 
• Μαθητές της Α΄ τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι µαθητές 
παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων 
Λυκείων 

• Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E. 
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ. 
• Μαθητές της ∆΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυµνασίου. 
• Αποκρυπτόµενοι µαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. 
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. 

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. µετεγγράφονται: 

• Μαθητές της Α΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. 

Στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: 

• Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. 
• Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη 
ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 

• Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυµνασίου. 
• Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και µαθητές 
παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου 
Λυκείου.», 

• Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E. 
• Προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ.,Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ 
τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων. 

• Προαχθέντες της ∆΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυµνασίου. 
• Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών. 
• Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυµούν να φοιτήσουν σε 
διαφορετικό τοµέα ή ειδικότητα. 

• Αποκρυπτόµενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 
• Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 
• Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 
• Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ 
• Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη 
ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 

• Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. 
• Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, και των ισότιµων µε αυτούς 
τίτλους σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της 
αλλοδαπής. 

Στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. µετεγγράφονται: 

• Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. 
• Μαθητές της Β΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. 
• Μαθητές της Γ΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. 
• Μαθητές της ∆΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ. 

Στη Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: 

• Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα. 
• Οι αποκρυπτόµενοι µαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τοµέα. 



Παρακολούθηση µαθηµάτων 

• Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελµατικού 

Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίµου απολυτηρίου Λυκείου ή αντιστοίχου απολυτηρίου 
Λυκείου της αλλοδαπής οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 
µόνο τα µαθήµατα Τοµέων, Ειδικοτήτων για την απόκτηση µόνο Πτυχίου Ειδικότητας. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίµου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι 
οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την 
απόκτηση µόνο Πτυχίου Ειδικότητας, διαφορετικής µε το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς 
τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των µαθηµάτων Γενικής 
Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας 
των ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι 
πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα 
µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου 
Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι 
πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν µόνο 
τα µαθήµατα Ειδικότητας για την απόκτηση µόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 
παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση 
Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., εφόσον δεν είναι κάτοχοι 
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 
παρακολουθούν µόνο τα µαθήµατα Ειδικότητας για την απόκτηση µόνο Πτυχίου άλλης 
Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίµων µε 
αυτούς τίτλων σπουδών. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών, οι 
κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ 
και παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας:  

o για την απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας, εφόσον 
δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή Ε-ΠΑ.Λ. ή ισοτίµων µε αυτούς τίτλων 
σπουδών, 

o για την απόκτηση µόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας, εφόσον είναι κάτοχοι 
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών. 

• Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών, εγγράφονται 
στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ και παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και 
Ειδικότητας:  

o για την απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου Ειδικότητας, εφόσον δεν 
είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίµων µε αυτούς τίτλων 
σπουδών, 

o για την απόκτηση µόνο Πτυχίου Ειδικότητας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου 
ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίµων µε αυτούς τίτλων σπουδών. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή 

• Αίτηση εγγραφής-παρέχεται στο σχολείο. 
• ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονη φοίτηση σε άλλο σχολείο- 
παρέχεται στο σχολείο. 

• Υπεύθυνη δήλωση για την οµάδα προσανατολισµού που θα παρακολουθήσει ο 
µαθητής- παρέχεται στο σχολείο. 

• Απολυτήριο Γυµνασίου (πρωτότυπο) ή αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου για ειδικότητα 
µόνο στη Β Τάξη. 

• Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από ιατρό- παρέχεται στο 
σχολείο. 



• Φωτοτυπία του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του µαθητή (για τα αγόρια  πριν το 
1998 και πιστοποιητικό γέννησης που να έχει και αριθµό µητρώου αρρένων). 

• Φωτοτυπία του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας της µητέρας. 
• ∆ύο φωτογραφίες του µαθητή. 
• Σε περίπτωση δυσλεξίας, την πρωτότυπη βεβαίωση. 
• Σε περίπτωση δυσλεξίας, δήλωση του Ν.1599/86 για προφορική (ή όχι) εξέταση στα 
µαθήµατα. 

Εφόσον ο µαθητής που επιθυµεί να εγγραφεί είναι αλλοδαπός απαιτούνται επίσης: 

• Υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας στοιχείων- παρέχεται στο σχολείο. 

α) Μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης µόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
β) Άδεια παραµονής σε ισχύ. 
 

Προθεσµίες 

Οι εγγραφές των µαθητών για κάθε σχολικό έτος γίνονται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
του προηγούµενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να γίνει εγγραφή το µήνα 
Σεπτέµβριο και µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων για τους µαθητές που εµποδίστηκαν να 
εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεµπόµενους µαθητές σε 
επανεξέταση το Σεπτέµβριο. 
Εκπρόθεσµη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. το 
πολύ 10 ηµέρες µετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεµβρίου. 
Οι απουσίες των µαθητών για το διάστηµα από την έναρξη των µαθηµάτων ως την ηµέρα 
της εκπρόθεσµης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο. 
Οι κηδεµόνες ή οι ίδιοι οι µαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, οφείλουν να ανανεώνουν την 
εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος. 
 

∆ικαιολογητικά µετεγγραφής 

• Υπηρεσιακό σηµείωµα µετεγγραφής από το Σχολείο που φοιτούσε (αφού προσκοµίσει 
εκεί υπηρεσιακό σηµείωµα εγκρίσεως µετεγγραφής από το δικό µας Σχολείο). 

• Φωτοτυπία του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του µαθητή ( πρέπει να έχει και 
αριθµό µητρώου για τα αγόρια)   ή πιστοποιητικό γέννησης για γεννηθέντες πριν το 
1998. 

• Φωτοτυπία του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας της µητέρας. 
• ∆ύο φωτογραφίες του µαθητή. 
• Σε περίπτωση δυσλεξίας την πρωτότυπη βεβαίωση. 

Για τους αλλοδαπούς µαθητές: 
α) Υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας στοιχείων (δίνεται στο σχολείο). 
β) Επίσηµη µετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
γ) Αντίγραφο νόµιµης άδειας παραµονής κηδεµόνα. 
 


