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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ στο 1ο ΕΠΑΛ ΤΚΕΩΝ 

Α' ΣΑΞΗ 

 Αίηηζη (ηο ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο) 

 Ππωηόηςπο Απολςηήπιο Γ' Τάξηρ Γςμναζίος (έπσεηαι ςπηπεζιακά ζηο ζσολείο από ηο 

Γςμνάζιο) 

 Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ 

 Ταςηόηηηα μαθηηή 

 Απόδειξη ΟΤΕ ή ΔΕΗ 

 Δύο (2) θωηογπαθίερ (μία για ηην αηομική καπηέλα και μια για ηο πάζο) 

 Ταςηόηηηα Γονέα 

 Υπεύθςνη Δήλωζη (για επιλογή ειδικόηηηαρ,για Διπλή Φοίηηζη και ενημέπωζη αποςζιών) 

(ηο ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο)     

 Αηομικό Δεληίο Υγείαρ Μαθηηή για ηην Γςμναζηική  (ηο ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο)  

 Τςσόν έγγπαθα, γνωμαηεύζειρ ΚΕΔΔΥ για Δςζλεξία κ.λ.π 

Β' ΣΑΞΗ 

 Αίηηζη (ηο ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο) 

 Μόνο για Αποθοίηοςρ: Φωηοηςπία Απολςηηπίος ή πηςσίος ΕΠΑΛ ή Απολςηηπίος ΓΕΛ 

 Μόνο για μαθηηέρ παπελθόνηων εηών ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ κ.λ.π: Ππωηόηςπο Αποδεικηικό 

Σποςδών Α’ ηάξηρ  

 Υπεύθςνη Δήλωζη (για επιλογή ειδικόηηηαρ, Διπλή Φοίηηζη και ενημέπωζη αποςζιών) (ηο 

ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο)     

 1 θωηογπαθία για ηο πάζο      

 Ταςηόηηηα Γονέα  

 Ταςηόηηηα μαθηηή 

 Τςσόν έγγπαθα, γνωμαηεύζειρ ΚΕΔΔΥ για Δςζλεξία κ.λ.π 

 

 Γ' ΣΑΞΗ 

 Αίηηζη (ηο ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο) 

 Υπεύθςνη Δήλωζη (για επιλογή ειδικόηηηαρ, Διπλή Φοίηηζη και ενημέπωζη αποςζιών) (ηο 

ένηυπο δίνεηαι ζηο ζχολείο)     

 4 θωηογπαθίερ  (μια για ηο πάζο, μια για ηο δεληίο ζςμμεηοσήρ ζηιρ Πανελλαδικέρ Εξεη, 

μια για ηο απολςηήπιο και μια για ηο πηςσίο)      

 Ταςηόηηηα Γονέα  

 Ταςηόηηηα μαθηηή 

 Τςσόν έγγπαθα, γνωμαηεύζειρ ΚΕΔΔΥ για Δςζλεξία κ.λ.π 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΗ στο 1ο ΕΠΑΛ ΤΚΕΩΝ 

Α. Από άλλο σχολείο στο 1ο ΕΠΑΛ ΤΚΕΩΝ 

1. Υπηπεζιακό ζημείωμα μεηεγγπαθήρ από ηο 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ όηι γίνεηαι δεκηή η 

μεηεγγπαθή 

2. Το παπαπάνω Υ.Σ. ηο πηγαίνεηε ζηο άλλο ζσολείο (από ηο οποίο έπσεζηε) και εκεί ζε 

απάνηηζη ζαρ δίνοςν ένα Υπηπεζιακό ζημείωμα έγκπιζηρ μεηεγγπαθήρ και ηο οποίο ηο 

θέπνεηε πάλι εκ νέος ζηο 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ. Αςηό ηο έγγπαθο αποηελεί ηο ππώηο 

ζηοισείο εγγπαθήρ ζηο ζσολείο μαρ. Το Αηομικό Δεληίο από ηο άλλο ζσολείο έπσεηαι 

ςπηπεζιακά σωπίρ ηην εμπλοκή ηος γονέα ή ηος ενδιαθεπόμενος μαθηηή. 

3. Ζηηείζηε ηςσόν έγγπαθα πος αθοπούν Δςζλεξία κ.λ.ώζηε να ηα παπαδώζεηε ζηο ζσολείο 

μαρ 

4. Οι αιηήζειρ, οι δηλώζειρ και οι θωηογπαθίερ πος αναθέπονηαι ζηα δικαιολογηηικά 

εγγπαθήρ ηηρ κάθε ηάξηρ 

 

Β. Από το 1ο ΕΠΑΛ ΤΚΕΩΝ σε άλλο σχολείο 

1. Ππώηα πηγαίνεηε ζηο ζσολείο πος ζαρ ενδιαθέπει και παίπνεηε Υπηπεζιακό ζημείωμα 

μεηεγγπαθήρ όηι ζαρ δέσονηαι. 

2. Το παπαπάνω Υ.Σ. θα ηο πποζκομίζεηε ζηο ζσολείο μαρ και ζε απάνηηζη θα ζαρ 

δώζοςμε ένα Υπηπεζιακό ζημείωμα έγκπιζηρ ηηρ μεηεγγπαθήρ και ηο οποίο θα ηο 

πποζκομίζεηε ζηο ζσολείο πος ζαρ ενδιαθέπει. Το Αηομικό Δεληίο ηος μαθηηή θα 

αποζηαλεί ςπηπεζιακά σωπίρ ηην εμπλοκή ηος γονέα ή ηος ενδιαθεπόμενος μαθηηή. 

3. Οι αιηήζειρ, οι δηλώζειρ και οι θωηογπαθίερ πος αναθέπονηαι ζηα δικαιολογηηικά 

εγγπαθήρ ηηρ κάθε ηάξηρ 

4. Να παπαλάβεηε ηςσόν έγγπαθα πος αθοπούν Δςζλεξία κ.λ. ώζηε να ηα παπαδώζεηε ζηο 

νέο ζσολείο 

 

 


