
  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

ΠΡΟΣ:  1. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.                     

               2. Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. & E.E.                                                                              

              3. Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών 

                                                                                                                       Γενικών Λυκείων & ΕΠΑΛ                                                                              

                                                        (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ.Ε. &  

                                                                                                                       Προϊσταμένων Γραφείων Δ.Ε. & Ε.Ε.)                
        ΚΟΙΝ.: Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης                

                                    
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση νομοθεσίας σχετικά με υποψηφίους εσπερινών λυκείων.»            

[αναρτήθηκε   http://didefth.gr  24-09-2010]                            

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 3879/2010 (ΦΕΚΑ΄-163), στο άρθρο 27 του οποίου 

προβλέπεται ότι όσοι αποκτήσουν απολυτήριο εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος 2011-

2012 και εφεξής μπορούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, 

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν με την κατηγορία των εσπερινών λυκείων και σε ποσοστό θέσεων 

επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του 

εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα 

μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη 

λήξη κάθε διδακτικού έτους. 

Βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚΑ΄-29), οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν αντίστοιχα και 

για τους μαθητές των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).  

Επίσης, παραμένουν σε ισχύ οι περιπτώσεις ii και iii της παρ. 1β του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 

(ΦΕΚΑ΄-188), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚΑ΄-90).  

Τον ως άνω νόμο μπορείτε να αναζητήσετε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να τον προωθήσετε στους Διευθυντές Ημερήσιων & 

Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.  

  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ να 

αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων τους τη νομοθεσία που αποστέλλουμε και να 

ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές της Β΄ τάξης Ημερήσιου Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, 

καθώς επίσης τους τελειοφοίτους μαθητές των Λυκείων τους για το περιεχόμενο του Ν. 3879/2010 

(ΦΕΚΑ΄-163).           

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                       ΚΩΝ/ΝΑ ΝΤΟΥΤΣΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:      

Δ/νση Οργ. και Διεξ. Εξετάσεων/ Τμήμα Β΄          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ Β’  
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