
  
        

             Βαθμός  Ασφαλείας : 

                            Nα διατηρηθεί μέχρι : 
                                                                         Βαθμός  Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

         
                   

                                           Μαρούσι, 10/06/2016 
                      Αρ. Πρωτ. : Φ1/95628/Δ2 

                              
 

        ----- 
 
                       

       

                                                                      ΠΡΟΣ: 

   

                                                                                            

                                                                    
                                                                 ΚΟΙΝ:     Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και   

                                                                                            Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 
 
                                                                                        

 

 

     

ΘΕΜΑ:  «Εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια»         

                         Ύστερα από τις υπ΄ αριθμ. 327/Α/2015 και 417/Α/2015 Εκθέσεις Επιθεώρησης 

Ελέγχου που εστάλησαν στην Υπηρεσία μας από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και αφορούσαν στη νομιμότητα των μετεγγραφών των μαθητών από τα Ημερήσια 

στα Εσπερινά Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) και σύμφωνα με τις υποχρεωτικές ενέργειες που 

αναφέρονται στις εν λόγω Εκθέσεις, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

                       Στο άρθρο 15 του Π.Δ 104/79 (ΦΕΚ 23 τ. Α΄), ορίζεται ότι μετεγγραφές μαθητών από   

Ημερήσια Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά επιτρέπονται, κατόπιν αίτησης του 

κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό. 

Από την εν λόγω διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των ανηλίκων 

κατά την απασχόληση, συνάγεται ότι η απόδειξη του βιοπορισμού αφορά μαθητές ανήλικους 

που μετεγγράφονται σε Εσπερινά Σχολεία.            

                     Ως εκ τούτου, oι Διευθυντές/-ντριες των Εσπερινών Λυκείων στα οποία ζητείται 

μετεγγραφή ανήλικου μαθητή οφείλουν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να 

σχηματίσουν την πεποίθηση ότι πράγματι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του αρ. 

15 του Π.Δ. 104/79 λόγος μετεγγραφής.  

 

               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ Γ΄   ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

           ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
             ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                           ---- 

 

1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 

 Έδρες τους. 

2.Γενικά Λύκεια της  χώρας. 

   (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.  
   της χώρας) 



                   Ειδικότερα,  για την μετεγγραφή ανηλίκων από Ημερήσια σε Εσπερινά Λύκεια θα 

πρέπει να ζητείται: 

1. 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 αρ. 45 του Ν. 4186/2013, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να 

βεβαιώνει τα ανωτέρω με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εκτός αν κατατίθεται 

αυτοπροσώπως και  

2. 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  (μέσο ετήσιο 

εισόδημα-έρευνα εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014).  

        Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωση των 

εγγραφών των ανήλικων μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια. 

  Ακολούθως, αναφορικά με τις εγγραφές ενηλίκων σε Εσπερινά Λύκεια, σας γνωρίζουμε 

ότι βάσει του αρ. 45 του Ν. 4186/2013 «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται 

ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας». Κατά συνέπεια, πρόκειται για δυνατότητα 

των ενηλίκων να έχουν πρόσβαση σε Εσπερινά Σχολεία σε περίπτωση που δεν καλύπτονται 

οι θέσεις από ανηλίκους για τους οποίους πιστοποιείται η ανάγκη εργασίας για βιοπορισμό 

σύμφωνα με τα ανωτέρω ή από ενήλικες εργαζόμενους ή  κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ. 

        Τέλος, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, θα πρέπει 

να υποβάλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά επικαιροποιημένα κατά την έναρξη κάθε σχολικού 

έτους φοίτησης. 

        Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.  

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:                               

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                                               Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

2. Γραφείο  κ. Γεν. Γραμματέα  

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.,  

    Τμήμα  Γ΄                                    

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΦΙΛΗΣ 

                

      

                                                                                               

                                                                                  

                                                            


