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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2525 

Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

1. β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως 

επόμενο  ακαδημαϊκό  έτος  από  το  σχολικό  έτος  που  αποφοίτησαν,  στα  τμήματα  και  στις 

σχολές  των  Α.Ε.I.,  των  Τ.Ε.I.,  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 Θρησκευμάτων και 

ειδικά,  προκειμένου  για  εισαγωγή  στις  Ανώτερες  Σχολές  Τουριστικών  Επαγγελμάτων  των 

ΣΤΕ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, 

εφόσον: 

i)  Έχουν  φοιτήσει  και  στις  δύο  τελευταίες  τάξεις  του  εσπερινού  γενικού  λυκείου.  Όσοι 

αποκτούν  απολυτήριο  εσπερινού  γενικού  λυκείου  «από  το  σχολικό  έτος  2012‐2013»και 

εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού 

λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής 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, ή". 

Η  υποπερίπτωση  i  αντικαταστάθηκε  ως  άνω  με  την  παράγραφο  27  άρθρου  26  Νόμου 

3879/2010,ΦΕΚ  Α  163/21.9.2010,η  δε  φράση  «από  το  σχολικό  έτος  2011‐2012» 

αντικαταστάθηκε  ως  άνω  με  το  άρθρο  25  παράγραφο  5  νόμου  .4058/2012,ΦΕΚ  Α 

63/22.3.2012. 

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. 

Όπως  η  παράγραφος  1  του  παρόντος  άρθρου  αντικαταστάθηκε  με  την  περίπτωση  1  της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τεύχος Α΄/2001). 

4.  α)  Κατ’  εξαίρεση  των  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου  και  σε  ποσοστά  θέσεων  ανά 

κατηγορία  επιπλέον  του  αριθμού  εισακτέων  παρέχεται  δυνατότητα  εισαγωγής  στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση: 

ix) των υπαγομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 3 του Νόμου 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του 

άρθρου 46 του Νόμου 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄) και του άρθρου 12 του Νόμου 2640/1998. Οι 



διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

Νόμου 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

του Νόμου 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α΄), διατηρούνται σε ισχύ για την εφαρμογή της ανωτέρω ix 

περίπτωσης. 

β)  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  καθορίζονται  οι 

προϋποθέσεις  υπαγωγής  στις  κατηγορίες,  τα  ποσοστά  των  θέσεων  ανά  κατηγορία,  τα 

αναγκαία  δικαιολογητικά,  οι  διαδικασίες  επιλογής,  ο  τρόπος  και  οι  διαδικασίες  εξέτασης 

στην  περίπτωση  που  υποβάλλονται  σε  ειδικές  εισαγωγικές  εξετάσεις,  η  ύλη  των 

εξεταζόμενων μαθημάτων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, 

τα  τυχόν  ελάχιστα όρια  βαθμολογίας,  τα αναγκαία ατομικά  και  συλλογικά όργανα  για  τη 

διεξαγωγή  των  εξετάσεων  και  την  έκδοση  των  αποτελεσμάτων  και  την  επιλογή  των 

εισαγομένων,  οι  σχολές  και  τα  τμήματα  πρόσβασης  ανά  κατηγορία,  τα  εξεταζόμενα 

μαθήματα  όταν  υποβάλλονται  σε  ειδικές  εξετάσεις,  οι  συντελεστές  βαρύτητας  για  κάθε 

μάθημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου. 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 αποφοίτησαν από  λύκεια  με 

πρόγραμμα σπουδών χώρας ‐ μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων εισακτέων στις σχολές και 

στα τμήματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίου 

Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

2  του νόμο 2341/1995  (ΦΕΚ 208 Α΄). Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 9  του 

άρθρου 1 του νόμου 2909/2001, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στις διαδικασίες 

εισαγωγής κατόχων πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών ημερησίων Τ.Ε.Ε. σε αντίστοιχα τμήματα 

των Τ.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλόγως για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης. 

Όπως η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου: 

‐  αντικαταστάθηκε  με  την  περίπτωση  4  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  1  του  Νόμου 

2909/2001 (ΦΕΚ 90 τεύχος Α΄/2001) και εν συνεχεία 

‐ τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 

13 του Νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τεύχος Α΄/2005). 


