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Στην Α' τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράΦονται:

οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου,
όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην ΑΙτάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ.
Στη 8' τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράΦονται :

οι προανόμενοι/ει;

από την Α' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

όσοι/όσα; έχουν απορριφθεί στη Β' ημερήσιου ΓΕ.Λ.
Στη Γ' τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράΦονται:

οι προανόμενοι/ει; από τη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ.,
όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη ΓΙημερήσιου ΓΕ.Λ.

Στην Α' τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. έγγράΦονται:

οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου,
όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.
Στη 8' τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. εγγράΦονται:

οι προαγόμενοι/ες από την ΑΙτάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,
όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' εσπερινού ΓΕ.Λ.
Στη Γ' τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. εγγράΦονται:

οι προαγόμενοι/ες από τη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,
όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' εσπερινού ΓΕ.Λ.
Στη Δ' τάξη τοψ εσπερινού ΓΕ.Λ. εγγράΦονται:

οι προανόμενοι/ετ από τη ΓΙτάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,.
όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Δ' εσπερινού ΓΕ.Λ.

Για την εννραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ει; καλούνται;
προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγνραφη τουτ, να υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Έντυπο της Αίτησης Ενγραφήι;
2. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος
ισότιμος τίτλοι;
3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΑΙ75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριαι; ή
του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:
α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της.με αρ.
10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (ΒΊ20).σε περίπτωση που ο/η μαθητήτ/τριά
είναι

ανήλικοτ/η,
εκτότ εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονία;
κατά την εννραφή
τον Ιούνιο.
β. Η αποδοχή τητ; ηλεκτρονικής
ενημέρωσης
για ζητήματα τητ; πορείαι; φοίτησηι;
του/της μαθητή/τριαι;
καθώτ και η ηλεκτρονική διεύθυνση
για την παραλαβή των
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμότ; του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται
τα SMS.
γ. Ότι ο/η εννραφόμενοτ/η
μαθητήτ/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή
Επαγγελματικό
Λύκειο ή σχολείο τηι; Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
οποιουδήποτε
Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
ή στο μεταλυκειακό
έτοττάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή
αντίστοιχων
εκπαιδευτικών
ιδρυ μάτων του
εξωτερικού,
σύ μφωνα
με την
παράνραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησητ.
δ. Ότι ο/η εννραφόμενοο/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχοι; Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
Απολυτήριο,
δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 (ΑΙ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει
τη Φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο
26 του π.δ. 46/2017 (ΑΙ 74), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
στ. Φωτοαντίνραφο
δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας
του/τη; μαθητή/τριαι;
ή
Πιστοποιητικό
του Δήμου/Δημοτικής
Ενότητας στα Μητρώα του οποίου
είναι
εγγεγραμμένος/η
ο/η μαθητής/τρια,
εφόσον δεν' έχει δελτίο αστυνομικής
ταυτότητατ. Εάν ο/η μαθητής/τρια
δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
και δεν
υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής
Ενότητας στα Μητρώα του οποίου
είναι εγνενραμμένοτ/η
ο/η μαθητήτ/τρια,
τότε το Πιστοποιητικό
αναζητείται
αυτεπάγγελτα
από τον/τη Διευθυντή/ντρια
του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται
τα στοιχεία του/τητ; που ορίζονται στο άρθρο 11 της με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018
γΑ (ΒΊ20).
Ε.

Για την περίπτωση

που

μαθητήτ/τρια δεν έχει λάβει

Σε όλες τις περιπτώσε«
εννραφήτ; αν
Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτότ δεν επιστρέφεται.

έχει

κατατεθεί

πρωτότυπος

τίτλοι;

