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ΠΡΟΣ:  1) ∆ιευθυντές ∆/νσεων ∆.Ε. 

  2) ∆ιευθυντές Hµερησίων και  
  Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
  (δια των ∆ιευθυντών ∆/σεων ∆.Ε.) 

ΚΟΙΝ:   Περιφερειακούς ∆ιευθυντές 
    Εκπαίδευσης 

 
 
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
ΣΧΕΤ: Το µε αρ. πρωτ. ΚΠ/ΥΠΑΙΠΘΑ/Φ251/33217/Β6/26-3-2012 έγγραφό µας 
 

Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 
(ΦΕΚΑ΄-163), όσοι αποκτούσαν απολυτήριο Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 
2011-2012 και µετά, µπορούσαν 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 είχαν 
πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Γενικού λυκείου.  

Στη συνέχεια, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ.Α’, 
22-3-2012), στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 
2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 
163, τ.Α’), η φράση «από το σχολικό έτος 2011-2012» αντικαταστάθηκε ως εξής: «από το 
σχολικό έτος 2012-2013».  

∆ηλαδή, έπειτα από την ψήφιση της συγκεκριµένης µεταβατικής ρύθµισης, η ως άνω 
προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης κατά τα δύο τελευταία έτη δεν ίσχυσε για όσους 
αποφοίτησαν από το Εσπερινό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2011-2012, αλλά θα ισχύσει 
κανονικά για όσους αποφοιτούν από Εσπερινό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 
και εφεξής. 

Υπενθυµίζεται επίσης ότι 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 (ΟΜΑ∆Α 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). 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές Ηµερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ µε ευθύνη τους να ενηµερώσουν τους µαθητές της Β΄ τάξης Ηµερήσιου Λυκείου και Γ΄ 
τάξης Εσπερινού Λυκείου, καθώς επίσης και τους τελειοφοίτους µαθητές των Λυκείων τους 
σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας εγκυκλίου.           

 
                                                                                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
     
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ∆ΟΚΟΥ 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων/Τµήµα Β΄ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
----- 

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
email: dremetsika@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Α. ∆ρεµέτσικα 
Τηλ.: 210-3442703-2 
FAX: 210-3442098 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 

ΑΔΑ: Β4ΘΕ9-85Υ


