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Θέμα: Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες 
αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των 
διακριθέντων αθλητών.

Με την ψήφιση του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), 
θεσμοθετήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν.4589/2019 (Α΄ 13), ρυθμίστηκε η 
δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό των εσπερινών 
Λυκείων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και όσων μαθητών μετεγγράφονται από την Α΄τάξη ημερησίου 
Λυκείου στην Α΄τάξη εσπερινού Λυκείου εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες 
διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή, καλύπτοντας έτσι και υποψήφιους που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Β. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και γ της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.4589/2019 (Α΄ 13), 
οι υποψήφιοι διακριθέντες αθλητές  θα πρέπει πλέον, μετά τον υπολογισμό της κατά 
περίπτωση προσαύξησης των μορίων τους, να συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων 
(100%) της ήδη διαμορφωμένης από τις πανελλαδικές εξετάσεις βάσης εισαγωγής στα 
τμήματα/σχολές στα οποία διεκδικούν την εισαγωγή τους, ενώ οι επιπλέον θέσεις 
εισαγωγής με την εν λόγω διαδικασία επανέρχονται σε ποσοστό 3% επί των εισακτέων.

     Στην περίπτωση β της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.4589/2019 (Α΄ 13), τροποποιούνται τα 
ποσοστά προσαύξησης των διακριθέντων σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 
ως ακολούθως: «Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 
παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή 
τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η 
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νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως 
σωματείων.»

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μαθητών αρμοδιότητάς σας.

              
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

               ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα        
2. Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων,  Υποδομών & Εξετάσεων       
3. Δ/νση Ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων     
4. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τμήματα Α’ &  Β’ 
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