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Έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων αναφέρει μεταξύ άλλων
και τα εξής:
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)
.

(σ. ΚΕΣΥΠ) οι περιπτώσεις του Ν. 2909/2001 που παραμένουν σε ισχύ είναι οι εξής:

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%.
iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά τη
συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε
πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
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