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Αλλαγές στην ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) 

που επέρχονται με την ΥΑ 72367/ΓΔ4/17-06-2021 (ΦΕΚ 2675/Β/24-06-2021) 

 

1. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 3 – Προεργασία για τις εγγραφές μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία στα 

Γυμνάσια 

Για την εγγραφή των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου στην Α’ Γυμνασίου του επόμενου σχολικού 

έτους ορίζεται ότι η απόφαση του Διευθυντή της ΔΔΕ που ορίζει την χωροταξική κατανομή των μαθη-

τών εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο. 

Η προηγούμενη ΥΑ δεν καθόριζε συγκεκριμένο χρόνο για την έκδοση της απόφασης. 

 

2. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 7 – Δικαίωμα εγγραφής στη Β’ ΓΕΛ 

Στους δικαιούχους εγγραφής στη Β’ Τάξη των ΓΕΛ εκτός των αρχικά δικαιούχων προστίθενται και όσοι 

έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕΛ τετραετούς φοίτησης και όσοι έχουν απορριφθεί από τη 

Β΄ ή τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕΛ τετραετούς φοίτησης. 

 

3. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 8α – Στους δικαιούχους εγγραφής στην Α’ Τάξη των ΕΠΑΛ (ν. 4386/2016, 

Α΄ 83) προστέθηκαν οι περ. θθ) και ιι) δηλ.  

θθ) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑΣ Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 

ιι) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΣΚ του ν. 4763/2020 

(Α΄ 254). 

 

4. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 8β – περ. δδ) - Δικαίωμα εγγραφής στη Β’ ΕΠΑΛ 

Στους δικαιούχους εγγραφής στη Β’ Τάξη των ΕΠΑΛ εκτός των αρχικά δικαιούχων προστέθηκαν και οι 

κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα 

του οικείου τίτλου σπουδών. 

 

5. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 8β – περ. κακα) και κβκβ) - Δικαίωμα εγγραφής στη Β’ ΕΠΑΛ 

Στους δικαιούχους εγγραφής στη Β’ Τάξη των ΕΠΑΛ που προέρχονται από τις ΕΠΑΣ μπαίνει πλέον χρο-

νικός περιορισμός. Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα εγγραφής μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021 όσοι 

έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη ΕΠΑΣ και μέχρι και το σχολικό έτος 2021-2022 όσοι έχουν απορριφθεί 

στην Β’ τάξη ΕΠΑΣ. 

 

6. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 8γ – περ. γγ) - Δικαίωμα εγγραφής στη Γ’ ΕΠΑΛ 

Στους δικαιούχους εγγραφής στη Γ’ Τάξη των ΕΠΑΛ εκτός των αρχικά δικαιούχων προστέθηκαν και οι 

κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν σε διαφορετική ει-

δικότητα του ίδιου τομέα. 
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7. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 8γ – Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στην Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 

Τροποποιήθηκε η περ. δδ) η οποία αρχικά όριζε τα εξής : «δδ) Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη Η-

μερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 

(Α' 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, 

όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 

και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου 

Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.» 

Με τη νέα ΥΑ καταργείται το εδάφιο : «Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέ-

ου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρο-

νται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.». 

 

8. Άρθρο 9 – Ενότητα Β – παρ. 1 – Εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

 Εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, η εγγραφή / ανανέωση εγγραφής 

του στο Γυμνάσιο, πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, με την παραλαβή του απολυτηρίου Δημοτικού 

ή με την έκδοση αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου. 

 Εφόσον ο μαθητής έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, η εγγραφή / ανανέωση εγγραφής 

του στο Γυμνάσιο, πραγματοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του προηγούμενου σχολικού 

έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. 

 Στα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια οι αιτήσεις πραγματοποιούνται εντός του Μαΐου - 

Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με εγκύκλιο 

του ΥΠΑΙΘ. 

 

9. Άρθρο 9 – Ενότητα Β – παρ. 1 – Εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

 Οι κατ’ εξαίρεση εγγραφές μαθητών τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουρ-

γούντα τμήματα, θα διενεργούνται σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. 

 Για τις κατ’ εξαίρεση εκπρόθεσμες εγγραφές / ανανεώσεις εγγραφών μαθητών που αδυνατούσαν να 

εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, απαιτούνται πλέον «επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν 

την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα». 

 

10.  Άρθρο 9 – Ενότητα Β – παρ. 2 – Προθεσμία για τις εκπρόθεσμες εγγραφές 

Η προθεσμία για τις εκπρόθεσμες εγγραφές είναι πλέον επτά (7) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημά-

των αντί για δέκα (10) που ίσχυε έως την έκδοση της τροποποιητικής ΥΑ. 
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11.  Άρθρο 9 – Ενότητα Γ – Τρόπος εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής 

Οι προηγούμενες διατάξεις προέβλεπαν την προσέλευση στο σχολείο του γονέα / κηδεμόνα για την 

ολοκλήρωση της εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής του μαθητή. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν την κα-

τάθεση «με κάθε πρόσφορο τρόπο» των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διαδικασία αυτή. 

 

12.  Άρθρο 9 – Ενότητα Δ – Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής / 

μετεγγραφής  

Στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε το εξής εδάφιο : «Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο έτε-

ρος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον Διευθυντή των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων 

ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.» 

 

13. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 1β (Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια) 

Για την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων ανήλικων μαθητών Γυμνασίων για ζητήματα της πορείας 

φοίτησης του μαθητή, υποβάλλεται δήλωση όπου δηλώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την πα-

ραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύ-

ντομα μηνύματα (SMS). «Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γά-

μο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με 

τα προσωπικά τους στοιχεία.» 

Η προηγούμενη διάταξη είχε την εξής διατύπωση : «Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας 

από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοι-

πά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.» 

 

14. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 1γ (Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια) 

 Κατά την εγγραφή μαθητή σε Γυμνάσιο υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυ-

τότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου /Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι 

εγγεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που 

απαιτείται Πιστοποιητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή του 

σχολείου, άσχετα αν το υποβάλλει ο κηδεμόνας του. 

 Επιπλέον στην τροποποιητική ΥΑ, όσον αφορά στους εγγραφόμενους μαθητές στα Γυμνάσια, προ-

στέθηκε το εξής εδάφιο : «Για τους μαθητές, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Δήμου/ Δη-

μοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα με-

ταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.» 

 

15. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 2 (Εγγραφές μαθητών στα ΓΕΛ) 

Για την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων ανήλικων μαθητών ΓΕΛ για ζητήματα της πορείας φοίτη-

σης του μαθητή, υποβάλλεται δήλωση όπου δηλώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή 
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των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα 

μηνύματα (SMS). «Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με 

σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προ-

σωπικά τους στοιχεία.» 

Η προηγούμενη διάταξη είχε την εξής διατύπωση : «Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας 

από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοι-

πά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.» 

 

16. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 2 (Εγγραφές μαθητών στα ΓΕΛ) 

 Μεταξύ των δομών που δεν επιτρέπεται να φοιτά ταυτόχρονα ο εγγραφόμενος μαθητής είναι και οι 

«Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης» (ΕΣΚ) του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 

 Κατά την εγγραφή μαθητή σε ΓΕΛ υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη-

τας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου /Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγ-

γεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που α-

παιτείται Πιστοποιητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή του σχο-

λείου, άσχετα αν το υποβάλλει ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος. 

 Επιπλέον στην τροποποιητική ΥΑ, όσον αφορά στους εγγραφόμενους μαθητές στα ΓΕΛ, προστέθηκε 

το εξής εδάφιο : «Για τους μαθητές, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Δήμου/ Δημοτικής 

Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρα-

σμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.» 

 

17. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 3 (Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ) 

Για την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων ανήλικων μαθητών ΕΠΑΛ για ζητήματα της πορείας φοί-

τησης του μαθητή, υποβάλλεται δήλωση όπου δηλώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παρα-

λαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύ-

ντομα μηνύματα (SMS). «Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γά-

μο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με 

τα προσωπικά τους στοιχεία.» 

Η προηγούμενη διάταξη είχε την εξής διατύπωση : «Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας 

από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοι-

πά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.» 

 

18. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 3 (Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ) 

 Μεταξύ των δομών που δεν επιτρέπεται να φοιτά ταυτόχρονα ο εγγραφόμενος μαθητής είναι και οι 

«Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης» (ΕΣΚ) του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 

 Κατά την εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑΛ υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη-

τας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου /Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγ-
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γεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που α-

παιτείται Πιστοποιητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή του σχο-

λείου, άσχετα αν το υποβάλλει ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος. 

 Επιπλέον στην τροποποιητική ΥΑ, όσον αφορά στους εγγραφόμενους μαθητές στα ΕΠΑΛ, προστέθη-

κε το εξής εδάφιο : «Για τους μαθητές, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Δήμου/ Δημοτικής 

Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρα-

σμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.» 

 

19. Άρθρο 9 – Ενότητα Η – Μαθητές οικογενειών μετακινούμενων πληθυσμών 

Στους μαθητές είναι μέλη οικογενειών μετακινούμενων πληθυσμών υπάγονται και οι μαθητές οικογε-

νειών του ν. 4636/2019 (Α΄169) 

 

20. Άρθρο 9 – Ενότητα ΙΒ – Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, Πρό-

τυπα ΕΠΑΛ 

Προστέθηκαν διατάξεις που καθορίζουν αναλυτικά όλα τα σχετικά με τις εγγραφές μαθητών σε Πρότυ-

πα ΕΠΑΛ 

 

21. Άρθρο 9 – Ενότητα ΙΓ – Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης 

Προστέθηκε εδάφιο που αναφέρεται στη διακοπή φοίτησης ανήλικων μαθητών στο Γυμνάσιο, το οποίο 

αναφέρει τα εξής : «Η διακοπή φοίτησης ανήλικων μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) 

δεν επιτρέπεται, παρά μόνον σε περίπτωση μετανάστευσης ή μετακόμισης στο εξωτερικό και εφόσον 

έχει προηγηθεί γραπτή επικοινωνία του ελληνικού σχολείου με το ξένο σχολείο του εξωτερικού, που 

πρόκειται να εγγραφεί ο μαθητής και υποβληθεί σχετική αίτηση του κηδεμόνα.» 

 

22. Άρθρο 9 – Ενότητα ΙΓ –παρ. 2 - Νομιμότητα φοίτησης 

Αναδιατυπώνεται η παρ. 2 ως εξής :  «Μετά την πρώτη εγγραφή μαθητή σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή 

Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η φοίτησή του σε άλλο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή 

Επαγγελματικό Λύκειο κατά το ίδιο σχολικό έτος επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του Κεφαλαίου Δ.» 

 

23. Άρθρο 22 – παρ. 3β - Ένταξη μαθητών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια – Β’ Τάξη 

Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη μαθητών στη Β’ Ημερήσιου ΓΕΛ. 

 

24. Άρθρο 22 – παρ. 4β - Ένταξη μαθητών σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια – Β’ Τάξη 

Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη μαθητών στη Β’ Εσπερινού ΓΕΛ. 

 

25. Άρθρο 22 – παρ. 5β - Ένταξη μαθητών σε Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια – Β’ Τάξη 

Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη μαθητών στη Β’ Ημερήσιου ΕΠΑΛ. 
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26. Άρθρο 22 – παρ. 5γ - Ένταξη μαθητών σε Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια – Γ’ Τάξη 

Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη μαθητών στη Γ’ Ημερήσιου ΕΠΑΛ. 

 

27. Άρθρο 22 – παρ. 6γ - Ένταξη μαθητών σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια – Γ’ Τάξη 

Επικαιροποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη μαθητών στη Γ’ Εσπερινού ΕΠΑΛ. 

 

28. Άρθρο 22 – παρ. 7 - Ένταξη μαθητών σε Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια 

Προστέθηκε παράγραφος για την ένταξη των μαθητών στην Α’ Τάξη των Πρότυπων ΕΠΑΛ. 

 

29. Άρθρο 22 – παρ. 13β – Πότε πραγματοποιείται η οριστικοποίηση Τμημάτων 

Αλλάζουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιείται η οριστικοποίηση των Τμημάτων των Γυμνασίων, των 

ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα η τροποποιητική ΥΑ αναφέρει : «β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν 

ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις σε χρόνο που ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ.» 

Η προηγούμενη διάταξη ανέφερε : «β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα 

Γυμνάσια και μέχρι την 5η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα 

τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.» 


