
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 139101/ΓΔ4 
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 

της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουρ-

γικής απόφασης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του 
ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 
(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, 
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Το π.δ. 18/2018 (A΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη».

10. Την αριθμ. 180763/Γ1/2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων (ΥΟΔΔ 536) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

11. Το αριθμ. πρωτ. 32935/691/14-06-2018 έγγραφο 
των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθ-
μίσεων και το αριθμ. πρωτ. Φ.10141/33296/868/23-07-
2018 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Κύριας 
Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) του Υπουργείου Εργασί-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Το αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/60123/2018/10-08-2018 
έγγραφο του 1ου και 2ου Τμήματος της Διεύθυνσης 
Ναυτικής Εργασίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδου Β΄ (Ναυτιλίας) του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

13. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/290/135060/Β1/10-08-2018 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι υποπαρ. 3,4 και 5 της παρ. Α΄ του άρθρου 9 της  
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Για την εγγραφή 
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου είτε αυτό βρίσκεται εντός είτε 
εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια κατα-
θέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, εντός του μηνός 
Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους, στον/
στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά 
δήλωση εγγραφής στο Γυμνάσιο το οποίο ορίζεται σύμ-
φωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα 
με το άρθρο 12. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια 
Γυμνάσια. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά 
και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο 
σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/
τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνά-
σιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την 
ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθητές/
τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από 
την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α΄ 184), καταθέτουν τον 
πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδο-
θεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να 
εγγραφούν.

4. Για την εγγραφή στην Α΄ Γενικού Λυκείου, οι τίτλοι 
των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρε-
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σιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης 
της παρ. Δ΄, στο Γενικό Λύκειο που έχουν κατανεμηθεί, 
σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της 
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η εγγραφή στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου με τίτλο που 
εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματο-
ποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά 
από το Γυμνάσιο».

Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της παρ. Α΄ του άρθρου 9 
της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 120) αναριθμούνται.

2. Η υποπαρ. 8, η οποία αναριθμήθηκε σε υποπαρ. 7 με 
την παρ. 1 της παρούσας, της παρ. Α΄ του άρθρου 9 της 
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Δικαίωμα εγγραφής 
στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν 
απορριφθεί στην Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. 
Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την A΄ 
τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν απορ-
ριφθεί στη Β΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. και όσοι/ες 
έχουν απορριφθεί από τη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. τε-
τραετούς φοίτησης από το σχολικό έτος 2019-2020 και 
εφεξής. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από 
τη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από τη 
Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 
και εφεξής, όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ ημερήσιου 
ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ εσπερινού ΓΕ.Λ. 
από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής και όσοι/ες 
έχουν απορριφθεί στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. από το σχολικό 
έτος 2019-2020».

3. Η περίπτωση δ΄ της υποπαρ. 9, η οποία αναριθμή-
θηκε σε υποπαρ. 8 με την παρ. 1 της παρούσας, της παρ. 
A΄ της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 120) διαγράφεται.

4. Η περίπτωση α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Ε΄ του άρ-
θρου 9 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουρ-
γικής απόφασης διαγράφεται, η οποία έχει ως εξής: 
«α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής» και γίνεται αναρίθ-
μηση των υπόλοιπων περιπτώσεων.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 της αριθμ. 10645/
ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής: «2. Τα όρια της περιοχής κάθε Γυμνασίου 
ή Γενικού Λυκείου και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/
τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθο-
ρίζεται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/
ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περιοχές των 
σχολείων, εφόσον δεν μπορούν να καθοριστούν στο 
πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μίας μόνο Διευθυντή/
ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με 
απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευ-
θυντή/ντριας Εκπαίδευσης».

6. Οι περιπτ. β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 22 
αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια 
αα) στην A΄τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την πα-
ρούσα υπουργική απόφαση,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

3) μετεγγράφηκαν από την A΄ τάξη άλλου ημερήσιου 
ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την A΄ τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού Επαγγελματικού Λυκείου.

ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την A΄τάξη ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γε-

νικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή 

εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου τετραετούς φοίτησης το σχολικό έτος 2018-
2019,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ ή Δ' τάξη εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου.

γγ) στη Γ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ 

τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό 
έτος 2019-2020 ή τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια
αα) στην A΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την πα-

ρούσα,
2) δεν έχουν προαχθεί από την A΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,
3) μετεγγράφηκαν από την A΄ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την A΄τάξη ημερήσιου ή εσπε-

ρινού Επαγγελματικού Λυκείου.
ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την A΄τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γε-

νικού Λυκείου,
3) δεν θα προαχθούν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γε-

νικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης το σχολικό έτος 
2018-2019,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή 
εσπερινού Γενικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου.

γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου από το σχολικό έτος 2019-2020,
3) δεν θα προαχθούν από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού 

Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού 

Γενικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου από το σχολικό έτος 2019-2020.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46167Τεύχος Β’ 3674/28.08.2018

δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. (έως το σχολικό έτος 
2019-2020) εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Γ τάξη εσπερινού Γενικού 
Λυκείου τετραετούς φοίτησης μέχρι το σχολικό έτος 
2018-2019,

2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ΄ 
τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου μέχρι το σχολικό έτος 
2019-2020,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού 
Γενικού Λυκείου μέχρι το σχολικό έτος 2019-2020,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου μέχρι το σχολικό έτος 2019-2020.

δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια
αα) στην A΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-

ρίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη 
και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
3) μετεγγράφηκαν από την A΄ τάξη άλλου ημερήσιου 

ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή από την A΄τάξη 
ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/
ες:

1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-
ρίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη 
και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από την A΄ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ τάξη ημερήσιου ή 
εσπερινού Γενικού Λυκείου ή τη Δ' τάξη εσπερινού Γε-
νικού Λυκείου.

γγ) στη Γ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-

ρίπτ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη 
και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Δ΄ τάξη εσπε-
ρινού Επαγγελματικού Λυκείου.

ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια
αα) στην A΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-

ρίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη 
και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) δεν έχουν προαχθεί από την A΄ τάξη εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου,

3) μετεγγράφηκαν από την A΄ τάξη ημερήσιου ή εσπε-
ρινού Γενικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από την A΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-

ρίπτ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη 
και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από την A΄ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου,

6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού 
Γενικού Λυκείου.

γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την πε-

ρίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη 
και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου,

3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου,

4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου 
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

5) δεν θα προαχθούν από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020.

δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (έως το σχολικό έτος 
2019-2020) εντάσσονται όσοι/ες:

1) έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης μέχρι το σχολικό 
έτος 2018-2019,

2) δεν θα προαχθούν από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγ-
γελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 2018-2019,

3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου,

4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/-
ες εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 
του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78).

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 της 
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής από-
φασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι γονείς/κηδεμόνες των 
υπαγόμενων μαθητών/τριών στις διατάξεις των κατ΄ ιδί-
αν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, ή οι 
ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες υποβάλλουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο το 
αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με την προϋ-
πόθεση ότι θα ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαι-
ρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολεί-
ου, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά την ημέρα υποβολής 
της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών 
του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το όριο, κατά πε-
ρίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28  της παρούσας 
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Στο κεφάλαιο Ζ΄ της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 
(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται άρθρο 36 
ως εξής: «Άρθρο 36 Προϋποθέσεις και πιστοποιητικά 
για την εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών/τριών στα 
εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.)
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1. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει κατά 
την ημερομηνία εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικί-
ας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, 
λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά 
του κεφαλαίου Ε΄, του άρθρου 9 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/
22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης για την περί-
πτωση των Ελλήνων πολιτών και με την προϋπόθεση της 
παρ. 14, του άρθρου 14 της ίδιας υπουργικής απόφασης 
για την περίπτωση των ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών.

2. Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν 
δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-
ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοί-
τησης α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το 
οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή 
ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) εκτύ-
πωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργο-
δότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό 
σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία 
«ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω μερών.

3. Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται 
νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή 
συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα 
να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) 
εφόσον α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλια-
ρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη 

συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία 
απασχολούνται και β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγε-
νείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχο-
λική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

4. Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται 
στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να 
φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) 
εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου 
εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία 
ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυ-
τολόγησης - απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας 
υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή».

9. Στο κεφάλαιο Ζ΄ της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 
(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης αναριθμείται το άρθρο 36 
με τίτλο «Παραρτήματα» σε άρθρο 37.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 
(Β΄ 120) υπουργική απόφαση.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέμα-
τα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
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