
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
 

Οι εγγραφές στο εσπερινό λύκειο γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πριν 
κλείσουν τα σχολεία και στις αρχές Σεπτεμβρίου (μέχρι την έναρξη των μαθημάτων). Με 

έγκριση προϊσταμένου μέχρι 10 επιπλέον μέρες. 
 
Δικαιούχοι εγγραφής: 
 Ενήλικοι (άνω των 18 ετών) εργαζόμενοι ή άνεργοι. 
 Μητέρες ανήλικων παιδιών 
 Ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές (16 έως 18 ετών) σε οικογενειακή ή ξένη επιχείρηση 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά : 
1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 
2) Τίτλος εισόδου (απολυτήριο γυμνασίου, υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, πτυχίο) 
3) Βεβαίωση εργασίας του εργοδότη (για εργαζόμενους), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν 

πρόκειται για μητέρες ανήλικων παιδιών οι οποίες δεν εργάζονται. 
4) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
5) Άδεια παραμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς) 
6) Ειδικότερα, για την εγγραφή/μετεγγραφή ανηλίκων από Ημερήσια σε Εσπερινά Λύκεια απαιτούνται 

επιπλέον: 
 Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη). Εάν πρόκειται για 

απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
45 του Ν. 4186/2013, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει ότι 
απασχολείται στην οικογενειακή επιχείρηση,  και 

 Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. Από τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα (πραγματικό) είναι κάτω από 8.879 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ετησίως ανά μέλος ή κάτω από 17.270 ευρώ για νοικοκυριά με 
δύο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος (μέσο 
ετήσιο εισόδημα-έρευνα εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014). 

(Φ1/95628/Δ2/10-06-2016 εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ). 
 

Οι τάξεις στο Εσπερινό ΓΕ.Λ. είναι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 
Κατά την εγγραφή υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις για τις Ομάδες Προσανατολισμού (Γ΄ και Δ΄ τάξεις) και 
το μάθημα επιλογής της Α’ τάξης. 
 
Κατανομή σε τάξεις 

Στην Α΄ τάξη: 

Εργαζόμενοι ανήλικοι μαθητές, απόφοιτοι Γυμνασίου 
Ενήλικες, απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας, εργαζόμενοι ή μη. 
Μαθητές Α΄ ή  Β΄ τάξης Α΄ κύκλου ΤΕΕ  

Στη Β΄ τάξη: 

Όσοι έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. 

Στη Γ΄ τάξη: 

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. 
Όσοι έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. 
Όσοι έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
Μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (μετεγγραφή μέχρι 15/10) 
Μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ (μετεγγραφή μέχρι 15/10) 
Όσοι έχουν προαχθεί από τις Α΄ και Β΄ τάξεις Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ. 
Απόφοιτοι παλαιών Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ. που πήραν το πτυχίο ειδικότητας (όχι απολυτήριο). 
Όσοι έχουν προαχθεί από τον Α΄ και Β΄ κύκλο των Τ.Ε.Ε. 
Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, Τ.Ε.Σ. 
Απόφοιτοι Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον ολοκλήρωσαν την Α’ Λυκείου) 

     (Γ2/659/15-2-99 και Γ2/1704/26-3-99) 



Στη Δ΄ τάξη: 

Όσοι έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
Όσοι έχουν απορριφθεί από τη Γ’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου  
Όσοι έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου  
 
Δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παίρνοντας μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των 
Εσπερινών Λυκείων, έχουν όσοι: 
i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου,  ή  
ii) Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι 

από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή 
τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα)θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, 
ββ)αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό 
άνω του 67%,  ή 

iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου 
έτους ηλικίας, ή 

iv) Λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις 
προμεσημβρινές ώρες της ημέρας. 
(Φ253/28934/Β6/21-3-2006 άρθρο 5 παρ. 3 και Ν.2525/1997 άρθρο 2, παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001) 

 
Διαδικασία Μετεγγραφών  
Για τους μαθητές που δεν έχουν τίτλο και ήταν γραμμένοι σε κάποιο Λύκειο τίθεται σε ενέργεια η διαδικασία 
των μετεγγραφών. Ο μαθητής που ζητά μετεγγραφή πρέπει να γνωρίζει την τάξη που διέκοψε και το σχολείο 
που φοιτούσε. Η μετεγγραφή γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς ενώ αν φοιτά ακόμη μέχρι 31 Μαρτίου. 
Μετεγγραφές από ΕΠΑΛ γίνονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.  
Με αίτησή του ζητά από το Εσπερινό Λύκειο τη μετεγγραφή του σ’ αυτό (αν είναι ανήλικος η αίτηση 
κατατίθεται από το γονέα). Χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής (του σχολείου υποδοχής), το 
οποίο κατατίθεται στο σχολείο όπου φοιτούσε ή φοιτά, το οποίο εκδίδει υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης 
μετεγγραφής. 
 

Θεσσαλονίκη, 31/3/2017 


