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Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-

λάδας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές 
και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυ-
πα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος ή β) με ηλε-
κτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων 
εξετάσεων είναι ισότιμα.

Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται 
οι επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξετα-
στικής Επιτροπής ορίζονται:

α) οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παρα-
γωγής προφορικού λόγου,

β) οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση 
παραγωγής γραπτού λόγου,

γ) οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.».
3. Το άρθρο 4 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθη-

κε με την περίπτωση στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003 ( Α΄ 141), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. 
Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξετα-

στή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους.

2. Η βαθμολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3 
(κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού 
λόγου) γίνεται από έναν (1) τουλάχιστον βαθμολογητή, 
ενώ η βαθμολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 (πα-
ραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) από δύο 
(2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο 
όρο της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Ανα-
βαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει 
πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντι-
προσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. 
Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, 
συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθε-
ση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης 
γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για 
την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παρά-
βολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της 
γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών προκη-
ρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη 
καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξε-
τάσεων, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των 
υποψηφίων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέ-
ση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον 
τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία 
βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρό-
τηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιη-
τικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.».

Οι διατάξεις του παρούσας παραγράφου εφαρμόζο-
νται από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 2

Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων

Μετά το άρθρο 6 του ν. 2740/1999 προστίθεται άρθρο 
6Α, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Αν σε θέση Ειδικού Συμβούλου επιλεγεί εκπαιδευτι-
κός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστη-
μα της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί 
σε εκπαιδευτική άδεια, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων, χωρίς χρονικό περιορισμό από τυχόν χορη-
γηθείσες εκπαιδευτικές άδειες στο παρελθόν, και λαμ-
βάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες κα-
λύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την 
ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο Ι.Ε.Π.».

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμό-
ζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άρθρο 11

Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης

1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το εδάφιο αυτό αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), καταργείται και στο τέλος της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο 
φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νο-
σοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης 
της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής:

α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 3, εκτός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 
δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ενός 
(1) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθη-
τών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός 
των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτε-
ρος του ενός (1), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος 
μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά 
τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις 
ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυ-
σαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπο-
ρεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν 
ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της 
ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του 
προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων 
(4), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να 
μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) 
μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύ-
ουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον 
στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποι-
είται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστε-
ρα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισή-
γησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλ-
λόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου σχο-
λικού συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.».

β) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008, ύστερα από την πα-
ράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:

«3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φο-
ρέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσο-
κομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική 
μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδα-
σκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό 
προαγωγής ή απόλυσης.».

γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχο-
λικό έτος 2017-2018.

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 28 
του ν. 4186/2013 (Α΄193), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ομοίως ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρ-
κειας της γραφής Braille που χορηγούνται: α) από το 
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, 
β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η 
επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο 
γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και γ) από 
το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση, εκπαίδευση 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η 
επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο 
Εκμάθησης της Braille».».

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του 
ν. 4186/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών 
για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νο-
σηλευτή είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε 
ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των 
προτεινόμενων προσώπων. Τα προτεινόμενα πρόσω-
πα υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.».

4. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών 
Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων 
ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώ-
τατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους 
τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Πε-
ριφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του 
σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και 
γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.».

5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την περί-
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πτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 
(Α΄118), προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνα-
σίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίζεται από κατ’ ελάχιστον 
πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται 
με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα 
από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της ει-
σήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου 
ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης.».

6.α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η πε-
ρίπτωση γ΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
48 του ν. 4415/2016 (Α΄159), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».

β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η πε-
ρίπτωση γ΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
48 του ν. 4415/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».

7. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 προ-
στίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και με-
τονομάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω 
έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη 
σε όμορο δήμο, ύστερα από: α) εισήγηση του αρμόδι-
ου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, β) σύμφωνη 
γνώμη του δήμου στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η 
ΣΜΕΑΕ και γ) βεβαίωση του όμορου Δήμου περί παραχώ-
ρησης κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και 
βεβαίωση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών περί 
κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑΕ.».

8. Η παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Οι τακτικοί αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εφόσον ανήκουν 
οργανικά εκτός του Νομού Αττικής, δύνανται να απο-
σπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της 
περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ δύνα-
νται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή 
ΚΕΔΔΥ της έδρας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης.».

Άρθρο 12

Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Στους μαθητές των ΕΠΑΛ του Τομέα Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μη-
χανικού Ε.Ν., οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό 
καταστρώματος και μηχανής για την απόκτηση θαλάσσι-
ας υπηρεσίας, μπορεί να χορηγείται, κατόπιν βεβαίωσης 
φοίτησης του σχολείου που φοιτούν, το εγχειρίδιο κα-
τευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 

34 του π.δ. 141/2014 (Α΄232) πριν από την απόκτηση 
τίτλου σπουδών.

2. Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, 
προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής:

«18.α) Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθη-
τών, οι οποίοι φοιτούν στη Γ΄ τάξη ημερησίων και τις 
Γ΄–Δ΄ τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-
2017 και στη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό 
έτος 2017-2018 των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχα-
νικών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες λόγω ναυ-
τολόγησης ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής. 
Στους μαθητές της παρούσας περίπτωσης χορηγείται το 
εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης σε Πλοία του 
άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 με βεβαίωση φοίτησης του 
σχολείου στο οποίο φοιτούν. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται 
τα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό της φοίτησης 
των μαθητών, ο αριθμός των απουσιών που δύνανται 
να πραγματοποιούν για τον υπόλοιπο χρόνο φοίτησής 
τους, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτών.

β) Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι 
οποίοι φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στη Γ΄ 
τάξη ημερησίων και τις Γ΄-Δ΄τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ και 
κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στη Δ΄ τάξη εσπερινών 
ΕΠΑΛ και χαρακτηρίστηκαν κατ’ ιδίαν διδαχθέντες κατά 
τη φοίτησή τους στη Β΄ τάξη το σχολικό έτος 2015-2016 
στους τομείς Οικονομίας-Διοίκησης και Πληροφορικής 
λόγω ασθένειας που απαιτεί μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ 
οίκον νοσηλεία, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες 
που πραγματοποιούνται την περίοδο της νοσηλείας 
τους. Οι απουσίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες περί απουσιών διατάξεις για τα ΕΠΑΛ αναλογικώς 
εφαρμοζόμενες.

19.α) Ειδικά, για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουρ-
γία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης 
Μαθητείας» μπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2016-2017 και να συνεχίζεται μέχρι την 
ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) 
μηνών της μαθητείας και κατά το σχολικό έτος 2017-
2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολο-
κλήρωσης της λειτουργίας.

β) Η περίπτωση Α΄ της παρούσας παραγράφου εφαρ-
μόζεται και για τη λειτουργία της «Πιλοτικής Τάξης Μα-
θητείας».».

3. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 
(Α΄83), αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρ-
μόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της 
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως, το 
οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ ή του 
Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑΛ ή του Ε.Κ. για 
ένα (1) διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την 
περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα 
και των θερινών διακοπών και β) «Πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 
είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο του-
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λάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι 
εννέα (9) μήνες. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ορίζεται με 
σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του ερ-
γοδότη (φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101) δημοσίου τομέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση) και θεωρείται από τον 
Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.».

4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του 
ν. 3421/2005 (Α΄302) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρ-
τισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπε-
ρινών λυκείων ή μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξη 
μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 94 του 
ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) φορείς 
του δημόσιου τομέα μπορεί να απασχολούν μαθητές των 
εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του ΟΑΕΔ, μαθητές 
του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας 
- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού 
έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ, καθώς και καταρτι-
ζόμενους των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης 
και ΣΕΚ για την πρακτική άσκηση ή και μαθητεία, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης.».

6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται η πε-
ρίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 
(Α΄185).».

7.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 17 του 
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

β) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 
(Α΄193), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι σπουδαστές προγραμμάτων μαθητείας υπάγονται 
ασφαλιστικά στο ΕΦΚΑ για το διάστημα της μαθητείας 
στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο 
παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής 
τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της 
μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημε-
ρομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.».

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 26 του 
ν. 3879/2010 (Α΄163), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 41 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αί-
τηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 
Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση 
του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ. και τα 
Σ.Δ.Ε., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περι-
οχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού 
διδακτικού ωραρίου τους.».

9.α) Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4186/2013 (Α΄193) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν Α΄ τάξη, Β΄ τάξη, Τάξη Μα-
θητείας ή πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση. Στην 
Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απο-
λυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β΄ 
τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και 
οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ. εγγράφονται 
στην Τάξη Μαθητείας ή δύναται να πραγματοποιούν 
Πρακτική Άσκηση.».

β) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4186/2013 
(Α΄193) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην Πρακτική Άσκηση Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθ-
μίσεις για το εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης Ι.Ε.Κ. του άρ-
θρου 23.».

γ) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4186/2013 
(Α΄193) μετά τη φράση «για τη σύσταση και λειτουργία 
της Τάξης Μαθητείας» προστίθεται η φράση «ή για την 
Πρακτική Άσκηση.».

10. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄83), 
διαγράφεται η φράση «του Σεπτεμβρίου».

11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 114/
2014 (Α΄181) προστίθεται η φράση «καθώς και ο σχεδι-
ασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων του «Μετα-
λυκειακού έτους – τάξης μαθητείας».».

Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.α) Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατη-
γοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολο-
γικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 
και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής 
Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε 
ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από 
Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: 
τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες 
από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται 
σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που 
προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, 
δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή 
αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης 
πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamond Blackfan), πά-
σχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή 




