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Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προη-

γούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν 

πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά μά-

θημα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και απολύε-

ται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. 

Άρθρο 4 
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου 

1. «Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις 

Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των 

Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, των Ανώτερων 

Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, 

των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) 

και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), 

των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κα-

θώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται, μετά 

την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο 

με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύ-

πτουν: 

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων δια-

βαθμισμένης δυσκολίας και 

β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.» (9) 

2. «Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα 

της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλω-

ση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει 

στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδα-

κτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ο-

μάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Ε-

ξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πε-

δία Σχολών και Τμημάτων στις οποίες επιθυμεί την εισαγωγή του. 

Όσοι επιλέγουν το Ε.Π.Ε. «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» 

δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθή-

ματα της Χημείας και της Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή 

τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία 

εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελε-

στής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική 

Κατεύθυνση. 

Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή 

Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ 

προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρ-

χεται σε αυτόν έως τη 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής 

                                                             
(9) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα 

με την παρ. 1 του αρθ 58 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) με ισχύ από 8-

12-2014. 

της πρότασης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορί-

ζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (10) 

3. «3. Για την εισαγωγή στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις Τμημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά 

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο 

Εξειδίκευσης είναι τα εξής: 

α) Ε.Π.Ε. - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: 

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

IIΙ. Ιστορία και 

IV. Λατινικά. 

β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: 

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

II. Μαθηματικά 

III. Φυσική και 

IV. Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση. 

γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας: 

I. Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία 

II. Φυσική 

III. Χημεία και 

IV. Βιολογία. 

δ) Ε.Π.Ε. - Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επι-

στήμες: 

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 

ΙΙl. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και 

ΙV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

ε) Ε.Π.Ε. - Παιδαγωγικών Επιστημών: 

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 

III. Ιστορία και 

IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.» (11) 

4. «Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στις Σχολές, Τμήμα-

τα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και 

Απόλυσης» (Β.Π.Α.).» (12) 

Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α΄ 

τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο. των γενικών βαθμών 

προαγωγής των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Λυκείου, της Β΄ τάξης 

Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, ο γε-

νικός βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 

                                                             
(10) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα 

με την παρ. 2 του αρθ 58 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) με ισχύ από 

8-12-2014. 

(11) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα 

με την παρ. 3 του αρθ 58 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) με ισχύ από 

8-12-2014. 

(12) Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαταστά-

θηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ 58 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 

258/Α/8-12-2014) με ισχύ από 8-12-2014. 
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και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγα-

λύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων 

ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε 

πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει 

περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη 

συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α΄ 

λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελε-

στή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9. Το 

άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α.. Το 

εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως 

πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγα-

λύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσά-

ρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται 

σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται 

αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη 

συντελεστή. 

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρό-

τερος σε σχέση με το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανα-

τολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς 

τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) 

κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελε-

στή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) 

Άρθρο 5 
Έννοια και Ίδρυση 

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό 

Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) (Ημερήσιο και Εσπερινό). 

2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το 

πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων - ν. 682/1977) ιδρύο-

νται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. «Ελάχιστο όριο ηλικί-

ας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα 

δεκαπέντε (15) έτη.» (13) 

3. Επαγγελματικά Πρότυπα - Πειραματικά Λύκεια και Επαγγελματι-

κά Λύκεια Ειδικής Αγωγής ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχο-

λείων. Επαγγελματικά Πρότυπα - Πειραματικά Λύκεια Μαθητείας 

ιδρύονται και από τον Ο.Α.Ε.Δ. με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. 

4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 
                                                             
(13) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 αντικαταστά-

θηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ 59 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 

258/Α/8-12-2014) με ισχύ από 8-12-2014. 

Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε 

αυτά είναι τετραετής, συνολικά 2.730 διδακτικών ωρών, επιμερι-

σμένων σε τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε 

εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε 

άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν 

στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο. Οι απόφοιτοι των Εσπερι-

νών Επαγγελματικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση διαμέσου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Άρθρο 6 
Σκοπός 

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής: 

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει 

στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωμα-

τική ανάπτυξη όλων των μαθητών.  

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουρ-

γικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών. 

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία 

των ευρωπαίων πολιτών. 

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας 

και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμι-

κής κοινωνίας. 

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 

συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδη-

σης ενεργού πολίτη. 

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μα-

θητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύ-

θερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή. 

ζ) Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι ανα-

γκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική 

ένταξη. 

η) Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτή-

των για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

θ) Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασια-

κών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφο-

μοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. 

ι) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα και 

ια) Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνι-

κής - επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Άρθρο 7 
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας 

1. «Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) προσφέρει δύο (2) κύκλους 

σπουδών ως εξής: 

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», ο οποίος ανήκει στο τυ-

πικό εκπαιδευτικό σύστημα και 


