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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 188 

  23 Σεπτεμβρίου 1997 

   
Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
 

 

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον: 

1. Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/16-9-1999) 
2. Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/16-9-1999) 
3. Ν. 2752/1999 (ΦΕΚ 248/Α/17-11-1999) 
4. Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) 
5. Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160/Α/7-7-2000) 
6. Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001) 
7. Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) 
8. Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002) 
9. Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003) 
10. Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/22-7-2004) 
11. Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) 
12. Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41/Α/27-2-2006) 
13. Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) 
14. Ν.3848/2010, (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) 
15. Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) 
16. Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) 
17. Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) 
18. Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) 
19. Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) 
20. Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) 
21. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2525/1997 

Ενιαίο Λύκειο(1), πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

άλλες διατάξεις 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1 

Σκοπός – Γλώσσα 

1. Από το σχολικό έτος 1997-1998 καθιερώνεται ο θεσμός του 

Ενιαίου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από 

την Α’ Λυκείου. Σκοπός του Ενιαίου Λυκείου είναι: 

α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, 

                                                   
(1) Τα Ενιαία Λύκεια με τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) μετονο-

μάστηκαν σε Γενικά Λύκεια  

β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δη-

μιουργικότητος και της κριτικής σκέψης των μαθητών, 

γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων 

και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην ε-

πόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και 

δ) η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους δι-

ευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδί-

κευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασίας. 

2. Στην Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα 

μαθημάτων γενικής παιδείας, κοινών για όλους τους μαθη-

τές. 

Η Β’ τάξη περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις, θεωρητική, θε-

τική και τεχνολογική. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήμα-

τα γενικής παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές, σε ποσο-

στό 60% μέχρι 65% επί του συνόλου του προγράμματος και 

μαθήματα κατεύθυνσης σε ποσοστό 35% μέχρι 40%. 

Στη Γ’ τάξη καθεμία από τις τρεις κατευθύνσεις μπορεί να 

περιλαμβάνει κύκλους σπουδών για τη διδασκαλία μαθημά-

των επιλογής. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενι-

κής παιδείας σε ποσοστό 50% μέχρι 55% επί του συνόλου του 

προγράμματος και μαθήματα επιλογής ανά κύκλο σπουδών 

σε ποσοστό 45% μέχρι 50%. 

3. Στα εσπερινά Ενιαία Λύκεια, τετραετούς φοίτησης, η κατα-

νομή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των δι-

δασκόμενων μαθημάτων κατά τάξεις γίνεται με απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα 

από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

4. Για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ενιαίων Λυκείων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 49 και 50 του Ν. 

1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'). 

5. Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου χορηγείται Απολυτή-

ριο Ενιαίου Λυκείου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα: 
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α) εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

β) απόκτησης επαγγελματικής εξειδίκευσης, μετά τη φοίτη-

ση σε μεταλυκειακά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτι-

σης. 

6. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύ-

κεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

δείας και Θρησκευμάτων. 

7. Κατά τα σχολικά έτη 1997-1998 και 1998-1999, οι Β’ και Γ’ τά-

ξεις των Λυκείων, αντίστοιχα, θα λειτουργήσουν σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

8. Τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-

μου Γενικά, Κλασικά, Μουσικά, Τεχνικά - Επαγγελματικά 

(ΤΕΛ) και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) μετατρέπονται 

σε Ενιαία Λύκεια. Εφόσον δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτη-

τες προϋποθέσεις λειτουργίας, τα ως άνω Λύκεια λειτουρ-

γούν, κατά την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου, ως εξής: 

α) Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, με Θεωρητική, Θετική και Τε-

χνολογική κατεύθυνση 

β) Γενικά Λύκεια και Μουσικά Λύκεια, με Θεωρητική και Θε-

τική κατεύθυνση 

γ) Κλασικά Λύκεια, με Θεωρητική κατεύθυνση και 

δ) Τεχνικά-Επαγγελματικά Λύκεια, με Τεχνολογική κατεύ-

θυνση. 

9. Η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου είναι αναπόσπαστο 

μέρος της διδακτικής διαδικασίας, έχει ως στόχο να ελέγξει 

το βαθμό συγκρότησης πληροφοριών και γνώσεων, αλλά 

κυρίως να υιοθετήσει μεθόδους και πρακτικές που αξιολο-

γούν το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχουν 

τεθεί και των βασικών δεξιοτήτων, και συνδυάζει ποικίλες 

μορφές και τεχνικές για την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης, 

αντικειμενικής και αδιάβλητης αποτίμησης των γνώσεων και 

δεξιοτήτων, χωρίς πρόσθετη εξεταστική επιβάρυνση. Ταυ-

τόχρονα, προωθεί το θεσμό των συνθετικών δημιουργικών 

εργασιών με στόχο οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουρ-

γική και συνθετική τους ικανότητα και δίδει τη δυνατότητα 

ανατροφοδότησης της διδακτικής διαδικασίας. Με προεδρι-

κό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του 

Παιδαγωγικού ινστιτούτου, καθορίζεται ο τρόπος και η δια-

δικασία αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, 

«καθώς και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα και 

ο τρόπος συγκρότησής τους.»(2) 

10. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (3) 

11. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Λύκειο παντός 

τύπου, νοείται το Ενιαίο Λύκειο. 

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζο-

νται θέματα που αφορούν στα αναλυτικά προγράμματα, 

στις κατευθύνσεις, στον τίτλο σπουδών και γενικά στον 

τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς ε-

πίσης και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αποφοίτων τους 

σε τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

13. α) Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, εκτός του απο-

λυτηρίου της παραγράφου 5, χορηγείται και «Βεβαίωση», 

στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί του αποφοίτου που 

λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος των 

δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζε-

ται σε εθνικό επίπεδο, προσδιορίζεται από τον προφορικό 

βαθμό και το γραπτό βαθμό των τελικών εξετάσεων και 

με συντελεστές βαρύτητας για κάθε βαθμό. Ο μέσος όρος 

των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυτών αποτελεί 

το βαθμό πρόσβασης της τάξης για τον απόφοιτο. Ο γενι-

κός βαθμός πρόσβασης προσδιορίζεται κατά 30% από το 

βαθμό πρόσβασης της προτελευταίας τάξης και κατά 70% 

από το βαθμό πρόσβασης της τελευταίας τάξης. Στην πε-

ρίπτωση που ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τά-

ξης είναι μικρότερος ή ίσος του βαθμού πρόσβασης της 

τελευταίας τάξης δεν λαμβάνεται υπόψη και γενικός βαθ-

μός πρόσβασης είναι ο βαθμός πρόσβασης της τελευταίας 

τάξης. «Ως Προφορικός βαθμός για την εφαρμογή της πα-

ρούσας θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τε-

τραμήνων, εκτός αν αυτός ο μέσος όρος διαφέρει από το 

γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο μονάδες, οπότε ο 

μέσος αυτός όρος αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση 

ώστε να πλησιάσει προς το γραπτό και να διαφέρει από 

αυτόν μόνο δύο μονάδες.» (4) 

β) Ο κάτοχος απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, ο οποίος επιθυ-

μεί να συμμετάσχει «τα αμέσως δύο (2) επόμενα σχολικά 

                                                   
(2) Η εντός «» φράση προστέθηκε με το άρθ. 1 του Ν. 2909/ 2001 (ΦΕΚ 

90/Α/2-5-2001) 

(3) Η παρ. 10 του άρθ. 1 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) καταργήθηκε με την 
παρ. 13γ του άρθ. 26 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) 

(4) Το άνω εντός «» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 13  παρ. 14 του Ν. 
3149/2003, (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003). 
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έτη από αυτό της αποφοίτησής του»(5) στις γραπτές εξε-

τάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου 

Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να δια-

μορφώσει νέο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, καταθέτει στο οικείο λύκειο μαζί με τη σχετι-

κή αίτηση και τη Βεβαίωση, η οποία αντικαθίσταται κάθε 

φορά με νέα. «Για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού 

πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 

όρος»(6) των βαθμών πρόσβασης των ανωτέρω μαθημά-

των, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη 

σε κάθε περίπτωση η επίδοση στις τελευταίες αυτές γρα-

πτές εξετάσεις. «Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυ-

τηρίου ενιαίου λυκείου λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις 

των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου 

που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο μετά την παρέλευση 

δύο σχολικών ετών από αυτό που απέκτησε το απολυτή-

ριό του, βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων αυτών είναι 

ο γραπτός βαθμός στις τελευταίες αυτές εξετάσεις και γε-

νικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των γραπτών 

βαθμών.»(7) 

γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης, η διάρκεια ι-

σχύος της, οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και 

γραπτού βαθμού, ειδικότερα σχετικά θέματα και κάθε άλ-

λη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (8) 

Άρθρο 2(9) 

Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

1. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ε-

νιαίου Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως επόμε-

νο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτη-

σαν, στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευ-

                                                   
(5) Η εντός «» φράση προστέθηκε με την παρ 1 του άρθ. 12 του Ν. 

2986/2002,(ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) 

(6) Η φράση της δεύτερης περιόδου «Ο γενικός βαθμός πρόσβασης της 
νέας Βεβαίωσης προκύπτει από το μέσο όρο», αντικαταστάθηκε και 
ισχύει από την εντός «» φράση με την παρ. 14β άρθ. 13 Ν. 3149/2003, 
ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003 

(7) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 άρθ.12 Ν. 
2986/2002,ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002. 

(8) Ολόκληρη η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001)  

(9) Οι παρ.1 έως και 5 (που είχαν συμπληρωθεί με το άρθ. 6 Ν. 
2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/16-9-1999) και άρθ. 14 παρ.36α Ν. 2817/2000, 
(ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθ. 1 του Ν. 
2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001)  

τικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), (του Πανεπιστημίου Κύπρου)(10), 

της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών 

Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 

(ΣΤΕ), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-

μάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των 

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μπο-

ρούν να εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα τμήματα και 

στις σχολές των ΑΕI, των ΤΕΙ, της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των ΣΤΕ, 

χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό θέσεων επιπλέον 

του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων και ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτε-

ρες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των ΣΤΕ, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων και Ανάπτυξης, εφόσον: 

i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του ε-

σπερινού Ενιαίου Λυκείου ή 

ii) Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη 

του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βι-

οποριστική 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 του-

λάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέ-

λειά του, σε ποσοστό άνω του 67%. 

iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαί-

ου Λυκείου είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους 

ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε 

πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προ-

μεσημβρινές ώρες της ημέρας.  

γ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' 

της παραγράφου αυτής, εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα ή 

πρακτικές δοκιμασίες διενεργούνται στα ειδικά μαθήματα 

και μόνο για τις σχολές ή τα τμήματα, για τα οποία, λόγω 

της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, 

απαιτείται τέτοια εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. 

                                                   
(10) Η φράση «του Πανεπιστημίου Κύπρου» της περ. α' διαγράφηκε με 

το άρθρ. 15 Ν. 3443/2006, ΦΕΚ 41/Α/27-2-2006 
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δ) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι 

κείμενες ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και όρων 

εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα, τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενό-

πλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυρο-

σβεστικής Ακαδημίας. 

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση 

Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του 

συνόλου ή μέρους των διατάξεων του άρθρου αυτού και 

σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με 

όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εισαγω-

γής σπουδαστών που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα 

των σχολών αυτών και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου στοιχείου δ' 

που εφαρμόζονται αναλόγως. 

2. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων απόλυσης από το Λύκειο, καταθέτουν 

δήλωση προτίμησης για δύο κατ' ανώτατο όριο επιστημο-

νικά πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των 

πεδίων αυτών. Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο 

ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θε-

ραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Ο υποψήφιος που μεταξύ των τμημάτων που 

επέλεξε περιέλαβε και τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέ-

ταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει 

να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μα-

θήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο 

καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλε-

πόμενης μέγιστης δυνατής. 

β) «Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήμα-

τα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο 

των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινο-

μένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, 

των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης 

βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός 

θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος. 

Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε 

ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμα-

σίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα 

μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των 

ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον α-

ντίστοιχο συντελεστή.»(11) 

«Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υπο-

ψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχο-

λές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή 

τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτί-

μησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήμα-

τα που έχει δηλώσει.»(12) 

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο, ένα τουλάχι-

στον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελ-

τίων των υποψηφίων:  

i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις 

Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ανώτατων Εκκλησια-

στικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανώ-

τερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργεί-

ου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδε-

ται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημί-

ου, του Συμβουλίου κάθε ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙ-

ΤΕ), των αρμόδιων Συμβουλίων των Ανώτερων Σχολών 

Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμ-

βουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, 

που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. (13) 

iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις 

Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των 

άρθρων: α) 34 του Ν. 2725/ 1999 (121/Α), όπως αυτό αντι-

καταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του 

Ν. 3708/ 2008 (210/Α) και αφορούν στην εισαγωγή αθλη-

τών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) 2 

παράγραφος 4 περιπτώσεις α’ και β’ του Ν. 2525/1997 

(188/Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 

του άρθρου 1 του Ν. 2909/ 2001 (90/Α) και την παρά-

γραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (260/Α) που 

αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερι-
                                                   
(11) Η εντός «» παράγραφος β αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 11α του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 
118/Α/24-5-2011 

(12) To εντός «» εδάφιο προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 51 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) με ισχύ από 5-5-
2014. 

(13) Ολόκληρο η περίπτωση γii) έπαψε να ισχύει από 5-5-2014 σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) 
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κού, αλλογενών – αλλοδαπών και υποψήφιων Ελλήνων 

πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του Ν. 

3794/2009 (156/Α) που αφορούν στην εισαγωγή πασχό-

ντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση. (14)(15) 

3. α) i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα 

τμήματα που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα δύο 

μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης 

του Ενιαίου Λυκείου, οι συντελεστές βαρύτητας για τον 

υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, 

ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμη-

σης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρομής των προϋ-

ποθέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 

αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των 

βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφί-

ων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοι-

χείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων 

εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υπο-

ψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο 

χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρό-

σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων 

στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. «Με την ίδια από-

φαση μπορεί να ορίζεται και ελάχιστος γενικός βαθμός 

πρόσβασης ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφί-

ου στη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα Πα-

νεπιστήμια, στα ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώ-

τερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών 

Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ).»(16) 

ii) Οι κάτοχοι απολυτηρίου: αα) Λυκείου ή άλλου σχολείου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικού από αυτό 

του Ενιαίου Λυκείου και ββ) Ενιαίου Λυκείου, που τους 

χορηγήθηκε με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μα-

θήματα, μπορούν, μετά από τη συμμετοχή τους στις 

γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου 

                                                   
(14) Ολόκληρη η εντός «» περίπτωση γ προστέθηκε και ισχύει ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 
118/Α/24-5-2011) 

(15) Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περί-
πτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 διαγράφηκαν και 
έπαψαν να ισχύουν από 5-5-2014 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
51 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) 

(16) H εντός «» περίοδος της περίπτωσης i προστέθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 12 του Ν. 2986/2002, ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002 

Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, να απο-

κτήσουν τη βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 

για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

με βάση τη γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές. 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 

εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην πε-

ρίπτωση αυτήν. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των οικείων 

τμημάτων και σχολών, καθορίζονται τα τμήματα και οι 

σχολές για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήμα-

τα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, τα ει-

δικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειο-

νομικές εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και 

ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησής τους, η προθεσμία 

υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμ-

μετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προ-

τίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης 

στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγρά-

φου. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή 

Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και 

της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων 

τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικα-

στικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τε-

χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να 

εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις δια-

τάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, 

οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών 

στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλ-

λογικά όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων της πα-

ραγράφου αυτής. 

4. α) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και 

σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού 

εισακτέων παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση: 

i) των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων ελλη-

νικών λυκείων, 
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ii) των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε 

ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διε-

θνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, 

αποφοίτων ελληνικών λυκείων,(17) 

iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων 

σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό, 

«iv) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των ο-

ποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοί-

χων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν 

απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισα-

γωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώ-

ρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικώς: 

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων 

δεν έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υ-

πήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει, (18) 

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευ-

ταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου 

σε χώρα της αλλοδαπής». (19)(20) 

                                                   
(17) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 22 άρθρου 77 Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α) 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 Ν.349/2003 ορίζεται ότι:  
"22. Απόφοιτοι ενιαίου ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εξω-
τερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο 
του εξωτερικού ως μαθητές αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο 
προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπο-
νητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν στην ειδική 
κατηγορία της υποπερίπτωσης ii’ της περίπτωσης α' της παρ. 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι 
λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων." 

(18) Οι με διακριτή διαγραφή λέξεις διαγράφονται σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με ισχύ από 2-
3-2018. 

(19) Η περίπτωση iv του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 
2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α’ της 
παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), αντικαθίσταται ως 
άνω με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-
2016). Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 13 του Ν. 4452/2017 (17/Α) : 
««Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την ως άνω 
ειδική κατηγορία των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και εφεξής». 

(20) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-
2017) : 

6.α) Στην κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών που προβλέπεται 
στην υποπερίπτωση iv της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 
του ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει, υπάγονται και οι απόφοιτοι 
των ξένων σχολείων που εδρεύουν και λειτουργούν νομίμως στην 
ημεδαπή, εφόσον σωρευτικώς: αα) οι ίδιοι και κανένας από τους 
δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ββ) έχουν παρακο-
λουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου 
και γγ) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που τους παρέχει δυνατότητα εισαγωγής σε Ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρό-
γραμμα σπουδών ακολουθούν τα εν λόγω ξένα σχολεία 
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το 
σχολικό έτος 2016-2017. 

v) των υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους αλλοδαπών - 

αλλογενών και ομογενών, 

vi) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (21) 

vii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α’), 

viii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 11 

του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α), όπως αντι-

καταστάθηκε με τη παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 

2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α) και 

ix) των υπαγομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου 

της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

Ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 

vii του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69/Α) και του 

άρθρου 12 του Ν. 2640/1998. Οι διατάξεις του τελευταίου 

εδαφίου της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το ε-

δάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 

1771/1988 (ΦΕΚ 71/Α), διατηρούνται σε ισχύ για την ε-

φαρμογή της ανωτέρω ix περίπτωσης. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις 

κατηγορίες, τα ποσοστά των θέσεων ανά κατηγορία, τα 

αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαδικασίες επιλογής, ο τρό-

πος και οι διαδικασίες εξέτασης στην περίπτωση που υπο-

βάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις, η ύλη των ε-

ξεταζόμενων μαθημάτων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθ-

μολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τα τυχόν ελάχιστα ό-

ρια βαθμολογίας, τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όρ-

γανα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των 

αποτελεσμάτων και την επιλογή των εισαγομένων, οι 

σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά κατηγορία, τα εξε-

ταζόμενα μαθήματα όταν υποβάλλονται σε ειδικές εξετά-

σεις, οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας παραγράψου. Με την απόφαση μπορεί να 

ορίζονται χρονικά διαστήματα που παρέχονται για την 

άσκηση του δικαιώματος αυτού σε όσους υπάγονται στις 

ειδικές αυτές κατηγορίες συνολικώς ή ανά κατηγορία, ως 

και χωριστό ποσοστό θέσεων για τους υποψηφίους των 

κατηγοριών iii και iv της ανωτέρω περίπτωσης α', οι οποίοι 

                                                   
(21) Η περίπτωση vi ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 του άρθρου 13 

Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005), οι διατάξεις της οποίας ισχύουν 
για τους εισαγόμενους στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. 
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αποφοίτησαν από λύκεια με πρόγραμμα σπουδών χώρας - 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται χωριστό ποσοστό 

θέσεων εισακτέων στις σχολές και στα τμήματα του τε-

χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για τους 

κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ, οι οποίοι ε-

μπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 

του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/Α). Οι διατάξεις του εδαφίου β’ 

της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, που α-

ναφέρονται στις προϋποθέσεις και στις διαδικασίες εισα-

γωγής κατόχων πτυχίου Β’ κύκλου σπουδών ημερησίων 

ΤΕΕ σε αντίστοιχα τμήματα των ΤΕΙ, εφαρμόζονται ανα-

λόγως για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.»(22) 

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου 12 του Ν. 

2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') εφαρμόζονται ανάλογα, προκειμέ-

νου για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα, τις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματι-

κών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνο-

μικής Ακαδημίας, υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών 

των στοιχείων i, ii και iii της ανωτέρω περίπτωσης α'. 

5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του πα-

ρόντος άρθρου, οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκ-

κλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου λυκείου, 

που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε 

τμήμα ή σχολή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

οποιοδήποτε(23) άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπε-

ται της αποφοίτησής τους από το Ενιαίο Λύκειο ή αυτού 

που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Ενιαίου 

Λυκείου την τελευταία φορά, μπορούν, όσες φορές το ε-

πιθυμούν: 

i) Είτε να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέ-

σεων εισακτέων κάθε τμήματος ή σχολής της παρα-

γράφου 1 του παρόντος, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη 

βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα μαθήμα-

τα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου και στα τυχόν ειδικά 
                                                   
(22) Τα άνω εντός « « εδάφια προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.13 Ν. 

3404/2005, (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005). 

(23) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α) «Οι διατά-
ξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5 περίπτωση α’ στοιχείο i του Ν. 
2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 
2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α), ισχύουν μόνο για τα δύο 
ακαδημαϊκά έτη από αυτό που έπεται της αποφοίτησης από το Γε-
νικό Λύκειο, ή αυτού που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης 
του Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο την τελευταία φορά. Ειδικά 
για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου των σχολικών ετών 1999-2000, 
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 και 2005-
2006, καθώς και για όσους εξετάσθηκαν τα παραπάνω σχολικά έτη 
στα μαθήματα της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, οι 
ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-
2010.» 

μαθήματα, ως και στις πρακτικές δοκιμασίες, στις ο-

ποίες υποβάλλονται κάθε φορά που είναι υποψήφιοι(24) 

ii) Είτε να επανεξεταστούν, όποιο έτος επιθυμούν, σε όλα 

τα μαθήματα της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξε-

τάζονται το αντίστοιχο έτος σε εθνικό επίπεδο, διατη-

ρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς, ώστε να δια-

μορφώσουν νέους μέσους όρους κατά μάθημα για τον 

υπολογισμό του βαθμού της βεβαίωσης της παραγρά-

φου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 και κρίνονται μαζί 

με τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου του έτους ε-

πανεξέτασής τους. Επίσης επανεξετάζονται κάθε φορά 

στα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες που απαιτούνται για 

τις σχολές που δηλώνουν προτίμηση. Σε κάθε περίπτω-

ση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από 

την τελευταία εξέτασή τους. 

β) Οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α’ στοιχείο ii ισχύ-

ουν αναλόγως και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της 

ανωτέρω παραγράφου 1 περίπτωση β’ και για τους κατό-

χους απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, για οποιο-

δήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της 

αποφοίτησής τους, ως και τους κατόχους απολυτηρίου 

παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου." 

6. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (25) 

7. Όσοι απέκτησαν τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης μέχρι και τον Ιούνιο του 1999 ή αποφοίτησαν από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 1998- 1999 και 

μέχρι το Φεβρουάριο του 2000 αποκτήσουν τον τίτλο από-

λυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει την 

                                                   
(24) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 

(ΦΕΚ 90/Α/2-5-2001), ορίσθηκε ότι: 
δ) Η επιλογή για τις αντίστοιχες θέσεις των υποψηφίων της παρα-

γράφου 5 περίπτωση α' στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, γίνεται με βάση τα μόρια που είχαν συγκε-
ντρώσει κατά το έτος αποφοίτησης τους από το Ενιαίο Λύκειο, αν 
πρόκειται για αποφοίτους του σχολικού έτους 1999-2000 ή του 
έτους κτήσης της πιο πρόσφατης Βεβαίωσης, αν ο υποψήφιος έ-
χει επανεξεταστεί ή είναι απόφοιτος επόμενων σχολικών ετών. 
Τυχόν θέσεις του προβλεπόμενου ποσοστού που δεν καλύπτο-
νται από τους υποψηφίους αυτούς του στοιχείου i που προανα-
φέρθηκε μπορούν να μεταφέρονται και να προστίθενται στις θέ-
σεις των υποψηφίων του επόμενου στοιχείου ii της ίδιας περί-
πτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, ό-
πως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του πα-
ρόντος άρθρου. 

ε) Κατά το έτος 2001 οι υποψήφιοι της παραγράφου 5 περίπτωση α' 
στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιή-
θηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπο-
ρούν να εξεταστούν μόνο στα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται 
σε σχολές προτίμησής τους. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υ-
πόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία αυτή εξέτα-
σή τους. 

(25) Ολόκληρη η παρ. 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 3 του Ν. 2752/1999 
(ΦΕΚ 248/Α/17-11-1999). 
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εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι 

φοιτούν στη Δ’ τάξη των νυκτερινών TEΛ το σχολικό έτος 

1999-2000 και λάβουν πτυχίο ειδικότητας νυκτερινού ΤΕΛ 

μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, μπορούν να διεκδικήσουν την 

εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το 

ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με το σύστημα των γενικών εξε-

τάσεων που καταργείται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

Από τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματα και στις Σχολές των 

ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικών 

Επαγγελμάτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και 

στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομικής 

και Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-

2001 και 2001-2002, ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με από-

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

διατίθεται για την εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα 

αυτά των υπαγομένων στις διατάξεις της παρούσας παρα-

γράφου. Κατά τον ορισμό του ανωτέρω ποσοστού θέσεων 

λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά δεδομένα συμμετοχής 

αποφοίτων - τελειοφοίτων της τελευταίας πενταετίας στο 

σύστημα των γενικών εξετάσεων σε σχέση με τον αριθμό ει-

σακτέων του αντίστοιχου έτους".(26) 

8. Το σύστημα εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση διατηρείται σε ισχύ για την εφαρμογή των άρ8ρων 

15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’) και για τη διεξαγωγή 

διαγωνισμού υποψηφίων εκπαιδευτικών του άρθρου 6 του 

παρόντος νόμου. 

 «Άρθρο 2Α(27) 

1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

2.  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (28) 

3. Όσοι από τους υπαγόμενους στις ειδικές κατηγορίες της πε-

ρίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυ-

τού εξετάζονται σε μαθήματα για την εισαγωγή τους στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμμετέχουν στη σχετική 

διαδικασία επιλογής, εφόσον συγκεντρώνουν σύνολο μορί-

ων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθ-

μού μορίων «ίσο με τριάντα πέντε μόρια» (29). Οι υπαγόμενοι 

στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης iii) της περίπτω-

σης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού 

                                                   
(26) Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.36β άρθρου 14 Ν. 

2817/2000,ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000. 

(27) Το άρθρο 2Α προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.13 Ν. 3404/2005, (ΦΕΚ 
260/Α/17-10-2005). 

(28) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2Α καταργήθηκαν με την παρ.1α 
άρθρ.35 Ν.3848/2010, (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010). 

(29) Οι διαγραμμένες λέξεις αντικαταστάθηκαν με αυτές που είναι ε-
ντός «» με την παρ.1β άρθρ.35 Ν.3848/2010, (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010). 

που εξετάζονται στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ' τάξης 

Ενιαίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα» για την εισαγωγή 

τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμμετέχουν στη 

σχετική διαδικασία επιλογής, εφόσον συγκεντρώνουν στο 

μάθημα αυτό βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της 

μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Ειδικά για τους υπαγόμε-

νους στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης vii) της πε-

ρίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυ-

τού, προκειμένου να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα με ξεχωριστό ποσοστό, δεν απαιτείται η προϋπό-

θεση της επίτευξης ελάχιστης βαθμολογίας ή αριθμού μορί-

ων για τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία επιλογής 

τους. (30) 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 

άρθρου ισχύουν από τις πρώτες εξετάσεις εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα διεξαχθούν μετά την έναρ-

ξη ισχύος του νόμου αυτού. Κάθε άλλη διάταξη νόμου ή διά-

ταξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση νόμου σχετική με 

θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο καταργείται 

από την έναρξη ισχύος του.» 

Άρθρο 3 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

1. Καθιερώνεται η λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου, 

σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής α-

γωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το 

Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέρι-

μνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών 

διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων. 

2. Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί οκτώ (8) ώρες 

τουλάχιστον ημερησίως. Σε κάθε ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

τοποθετούνται και υπηρετούν δύο νηπιαγωγοί, τακτικοί ή 

αναπληρωτές. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού 

ινστιτούτου, καθορίζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας και 

δημιουργικής απασχόλησης, που εφαρμόζεται στο ολοήμε-

ρο Νηπιαγωγείο, καθώς και το ωράριο εργασίας, τα καθήκο-

ντα και οι υποχρεώσεις των νηπιαγωγών του ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης, μετατρέπονται σταδιακά τα λειτουργούντα Νηπιαγω-

γεία σε ολοήμερα Νηπιαγωγεία, εφόσον εξασφαλίζονται οι 

                                                   
(30) Οι διαγραμμένες λέξεις καταργήθηκαν με την παρ.1γ άρθρ. 35 του 

Ν.3848/2010, (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010). 
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προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών σε διδακτικό προσωπικό 

και υλικοτεχνική υποδομή. 

Άρθρο 4 

Ολοήμερα Δημοτικό Σχολείο 

1. Καθιερώνεται η λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχο-

λείου, σκοπός του οποίου είναι: 

α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος δι-

δασκαλίας μαθημάτων, 

β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των 

μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δη-

μιουργικής απασχόλησης και  

γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής δι-

δασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυ-

σκολίες. 

2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της 

επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακο-

λουθούν κατά προτίμηση μαθητές των οποίων οι γονείς εί-

ναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών 

σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό. 

3. Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας πα-

ρακολουθούν μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων, με 

μαθησιακές δυσκολίες, που υποδεικνύονται από τους οικεί-

ους συλλόγους διδασκόντων. 

4. «Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα ο-

λοήμερα Δημοτικά Σχολεία μπορεί να τοποθετούνται εξ ο-

λοκλήρου τακτικοί εκπαιδευτικοί ή να προσλαμβάνονται 

προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή 

να διατίθενται εκπαιδευτικοί του ίδιου ή γειτονικού σχολεί-

ου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωρα-

ρίου διδασκαλίας ή να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία 

σε εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού σχολείου.» Για την 

ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το είδος, το 

όριο των εβδομαδιαίων ωρών και το ύψος της αποζημίωσης, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάθεση υ-

περωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διάθεση εκ-

παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ίδιου ή γειτο-

νικού σχολείου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-

ου διδασκαλίας.(31) 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγι-

κού ινστιτούτου, καθορίζονται τα προγράμματα του ολοή-

                                                   
(31) Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 

26 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002. 

μερου δημοτικού Σχολείου και με όμοια απόφαση, που εκδί-

δεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμι-

ας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία που λει-

τουργούν ως ολοήμερα, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋπο-

θέσεις λειτουργίας αυτών, μετά από συνεργασία με τους 

συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των μαθητών και τους 

ΟΤΑ. 

Άρθρο 5 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των 

νέων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν 

έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευ-

ση. 

2. Η ίδρυση των Σχολείων δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα 

από εισήγηση του Ινστιτούτου διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων (ΙΔΕΚΕ) και μετά από συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ 

για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών. 

3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προ-

γράμματα ταχύρρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαί-

δευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζο-

νται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΔΕΚΕ 

και γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

4. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με από-

σταση ολική ή μερική ή και με ανάθεση υπερωριακής διδα-

σκαλίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για ανά-

θεση υπερωριακής διδασκαλίας στα ολοήμερα Δημοτικά 

Σχολεία και Γυμνάσια. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσληψη 

προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. 

5. Στους αποφοίτους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χορη-

γείται απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο του 

Δημοτικού ή του Γυμνασίου, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 6 

Διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. Την 31η Δεκεμβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες των διοριστέων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης. Οι υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλ-

λουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αιτήσεις διορισμού, εγγρά-

φονται στους πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'). 
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2. Κατά τα έτη 1998 μέχρι και 2002 οι διορισμοί εκπαιδευτικών 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνονται 

κατά ένα ποσοστό των πληρούμενων οργανικών θέσεων 

από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων και κα-

τά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο 

από τους μετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισμό, που διεξάγε-

ται κατά τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου 

και κατά την αξιολογική κατάταξη αυτών στους πίνακες επι-

τυχίας. Τα ποσοστά διορισμού από κάθε κατηγορία ορίζο-

νται, για το έτος 1998 σε 80% και 20%, για το έτος 1999 σε 60% 

και 40%, για το έτος 2000 σε 40% και 60%, για το έτος 2001 σε 

20% και 80%, για το έτος 2002 σε 10% και 90%, αντίστοιχα, και 

από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται απο-

κλειστικά από πίνακες που καταρτίζονται ύστερα από δια-

γωνισμό. 

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 

και διενεργεί, ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998, διαγωνι-

σμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών 

στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης, κατά κλάδους και ειδικότητες που ισχύει για μία διετία. 

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα που εξετά-

ζονται κατά το διαγωνισμό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ει-

δικότητες. 

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά 

προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρ8ρων 12, 13 και 14 του 

ν. 1566/1985, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Δι-

δακτικής Επάρκειας, που χορηγείται από τα ΑΕΙ ανεξάρτητα 

εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 

1568/1985. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς Πιστοποι-

ητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες 

πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγω-

γικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπου-

δών των ΑΕΙ ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της 

Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνι-

κής Εκπαίδευσης και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών 

Τεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ), 

καθώς και οι (εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του 

ν. 1566/1985 και)(32) έχοντες διδακτορικό δίπλωμα στις επι-

                                                   
(32) Η φράση "...εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 

1566/1985 και..." της παρ.4 διαγράφτηκε με το άρθρο 14 παρ. 49 του 
Ν. 2817/2000,ΦΕΚ 78/Α/2000 

στήμες της Αγωγής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις ε-

πιστήμες της Αγωγής. 

5. (33)Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε 

πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι οποίοι αναρ-

τώνται στα καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε-

ων στην περιφέρεια των οποίων λειτούργησαν εξεταστικά 

κέντρα. Οι πίνακες αυτοί ελέγχονται από τα αρμόδια τμήμα-

τα του ΑΣΕΠ, ύστερα από ένσταση ή αυτεπαγγέλτως. Δεν 

μπορεί να αποτελέσει λόγω ένστασης η αμφισβήτηση της 

ορθότητας βαθμολογίας. Ακολούθως καταρτίζονται κατά 

φθίνουσα σειρά βαθμολογίας οι πίνακες των διοριστέων 

στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα. Η 

τελική κατάταξη στον πίνακα των διοριστέων διαμορφώνε-

ται ως εξής: Η συνολική βαθμολογία από το διαγωνισμό 

προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματι-

κές ενότητες. 

Για να καταταγεί στους πίνακες υποψήφιος πρέπει:(34) 

«i) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα πέντε 

(55) τουλάχιστον μονάδες με άριστα το εκατό (100) και  

ii) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα (50) του-

λάχιστον μονάδες.» 

Εφόσον επιτυγχάνεται η συνολική αυτή βαθμολογία, προ-

στίθενται σε αυτήν: 

α) Σε πτυχία με άριστα το δέκα (10), οι πάνω από το βαθμό 

πέντε μονάδες και κλάσματα αυτών, με αναγωγή στο 

πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

β) Δύο (2) μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπου-

δών βάσει φοιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού 

έτους στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνί-

ζεται ο υποψήφιος  

γ) Τρεις (3) μονάδες για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον ακαδημα-

ϊκού έτους στη διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για 

την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα παιδαγωγικά. 

δ) Τέσσερις (4) μονάδες για κατοχή διδακτορικού τίτλου 

στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο 

υποψήφιος. 

ε) Πέντε (5) μονάδες για κατοχή διδακτορικού στη διδακτική 

της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο 

υποψήφιος ή στα παιδαγωγικά. Οι πτυχιακοί και μετα-

                                                   
(33) Η παρ.5 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 Ν. 2740/1999 

186/Α/16-9-1999,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 Ν. 
2834/2000,ΦΕΚ 160/Α/7-7-2000 

(34) Τα στοιχεία i και ii αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 22 Ν. 
3475/2006,ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006 
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πτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. 

στ) Μονάδες λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ως ακολού-

θως: 

1) Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχι-

στον εξαμήνου. 

2) Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον 

εξαμήνων. 

3) Μια και μισή (1,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) 

τουλάχιστον εξαμήνων  

4) Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) του-

λάχιστον εξαμήνων. 

5) Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) 

τουλάχιστον ετών. 

6) Τρεις (3) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) 

τουλάχιστον ετών. 

7) Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε 

(5) τουλάχιστον ετών. 

8) Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλά-

χιστον ετών. 

9) Τέσσερις και μισή (4,5) μονάδες για προϋπηρεσία ο-

κτώ (8) τουλάχιστον ετών. 

10) Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (l0) ετών 

και άνω. 

Προϋπηρεσία αποτελεί η απασχόληση ως προσωρινού ανα-

πληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτα-

νίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχο-

λές μαθητείας ταυ ΟΑΕΔ του άρθρου 9 παρ. ΙΙ του Ν. 

1566/1985, στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα 

του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985, στα ναυτικά λύκεια, η υπη-

ρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 

του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθη-

τές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών 

σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την ολική διάρκεια της 

προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο 

ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδο-

μαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. 

6. Με απόφαση των οικείων ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υ-

πουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίζονται 

στα ΑΕΙ προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής 

άσκησης, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία 

παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά τη 

διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε μετά τη λήξη αυ-

τών. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα, 

χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Ε-

πάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής 

στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων 

εκπαιδευτικών. 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (35) 

7. Επί μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-

μου, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι έχοντες τα τυπικά 

προσόντα διορισμού και χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής 

και Διδακτικής Επάρκειας. 

Από τη συμπλήρωση της πενταετίας ο σκοπός και ο τρόπος 

λειτουργίας της ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ επανακαθορίζεται με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ-

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.(36) 

8. Κατά το λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη 

λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-

κού. 

Άρθρο 7 

Ρυθμίσεις για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) 

1. Στους βασικούς συντελεστές της εκπαίδευσης του άρ8ρου 1 

παρ. 2 του ν1566/1985 προστίθεται η κατάρτιση Ενιαίου 

Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ), το οποίο προσδι-

ορίζει τους στόχους της διδασκαλίας από το δημοτικό σχο-

λείο μέχρι και το λύκεια και προδιαγράφει τα πλαίσια, μέσα 

στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενο των αναλυτικών 

προγραμμάτων. Το ΕΠΠΣ καταρτίζεται, ύστερα από γνώμη 

του ΠΙ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

2. Τα θέματα των άρθρων 3 παρ. 9, (περιπτώσεις δδ', εε', στστ' 

και ζζ'), 4 παρ. 11 (περιπτώσεις ε' στ' και ζ'), 5 παρ. 11 (περι-

πτώσεις β'. γ', ζ', και η'), 7 παρ. 5 (περιπτώσεις γ', δ', η', θ' και 

ι'), 8 παρ. 9 (περιπτώσεις β', γ', δ', η' και θ'), 9 παρ. 9 (περι-

πτώσεις β', γ', δ', η' και 8'), 32 παρ. 6 (περιπτώσεις ε', στ', ζ', 

8'. ιβ' και ιγ') και 60 παρ. 8. του ν.1566/1985 ρυθμίζονται εφε-

ξής με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστι-

τούτου με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 9 του 

άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη ρύθμιση 

των θεμάτων της παραγράφου 8 του άρθρου 60 του ν. 

                                                   
(35) Η παρ. 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 17 του Ν. 2986/2002, ΦΕΚ 

24/Α/13-2-2002 

(36) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.6 Ν. 3255/2004, ΦΕΚ 138/Α/22-7-
2004, ορίζεται ότι: «Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 8 
του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) παρατείνεται από τη λήξη της μέ-
χρι 31 Αυγούστου 2007». 
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1536/1985 προσυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονο-

μικών. 

3. Το άρθρο 60 του ν. 1566/1985 επαναφέρεται σε ισχύ και η 

παράγραφος 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση το αναλυτικά 

προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγρα-

φή των διδακτικών βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη δι-

αγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγ-

γραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από πρόσκληση εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος είτε με απευθείας ανάθεση σε συγ-

γραφείς ή σε νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες εκπαιδευτικών 

που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαί-

τερη αμοιβή στο ΠΙ για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες 

εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων 

μπορούν να μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του ΠΙ, 

καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες. 

Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από 

ένα διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που 

αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή τα διδα-

κτικά βιβλία είτε γράφονται από ειδικές συγγραφικές ο-

μάδες που συγκροτούνται για κάθε βιβλίο με απόφαση 

του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΙ είτε προέρχονται με 

επιλογή από το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από το άρθρο 60 του ν. 1566/1985. Το δι-

καίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων ανήκει 

στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε-

κτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.» 

4. Ο ειδικός λογαριασμός έρευνας του ΠΙ λειτουργεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις που προβλέπονται για τη λειτουργία των ει-

δικών λογαριασμών των ΑΕΙ και τις διατάξεις της ΚΑ 

679/1996 (ΦΕΚ 826 Β’), κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί 

δημοσίου λογιστικού και προμη8ειών. Όπου στο νόμο λει-

τουργίας των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ απαιτείται η έ-

γκριση του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, για τον ειδικό λογα-

ριασμό του ΠΙ απαιτείται η έγκριση του Προέδρου ή του Συ-

ντονιστικού Συμβουλίου του ΠΙ αντίστοιχα. Πρόεδρος της ε-

πιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριασμού του ΠΙ είναι ο 

Πρόεδρος του ΠΙ ή ένας από τους αντιπροέδρους, που ορίζε-

ται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΙ με 

απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΙ μπορεί να 

οριστεί και αντιπρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού 

λογαριασμού. Στην επιτροπή ερευνών του ειδικού λογαρια-

σμού οι αντιπρόεδροι του ΠΙ, όταν απουσιάζουν ή κωλύο-

νται, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές Προέδρους 

των Τμημάτων του αντίστοιχα. 

Άρθρο 8 (37) 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Άρθρο 9 (38) 
Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Άρθρο 10 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

1. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) στο-

χεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά το 

διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητο-

ποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές 

τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. 

2. α) Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2224/1994, Ε-

θνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) 

με έδρα την Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων.  

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι σκοποί 

του Κέντρου, η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία και οι 

αρμοδιότητες του Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και 

οι πόροι και θέσεις του προσωπικού του. 

γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΚΕΠ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφο-

ρούν την εσωτερική λειτουργία του Διοικητικού Συμβου-

λίου και του Κέντρου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται 

οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών του Αστικού 

Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου, οι οποίες παρέχουν 

υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς ε-

πίσης η πιστοποίηση της επάρκειας των Στελεχών Επαγ-

γελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων 

μητρώων και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:  

                                                   
(37) Το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 17 Ν. 2986/2002, ΦΕΚ 

24/Α/13-2-2002 

(38) Το άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1στ του άρθρου 110 του Ν. 
4547/2018, ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018 
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i. Κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης 

προσωπικού του ΕΚΕΠ  

ii. Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ. 

iii. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, ε-

λέγχου και λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας 

iv. Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, προ-

γραμμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά με την 

πραγματοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία 

του. 

3. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (39) 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Ε-

φημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

από τις επί μέρους διατάξεις του.  

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1997 

                                                   
(39) Η παρ. 3 του άρθρου 10 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1στ του άρθρου 

110 του Ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018 


