ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327 (ΦΕΚ Α΄ 50/14.05.2015)
Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 3
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών,
των Τ.Ε.Ι., 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, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού διεξάγονται σε
πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν
αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή
εξετάσεων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερησίου και ∆΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου µε την
έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά
την Αρχική ∆ήλωση Οµάδας Μαθηµάτων Προσανατολισµού, που έχουν υποβάλει στη
σχολική τους µονάδα,
προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Έκαστος µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά
µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού.
Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά
Πεδία. Ως Επιστηµονικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο οµοειδών ή συγγενών γνωστικών
αντικειµένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Τα
Τµήµατα των ιδρυµάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται σε πέντε Επιστηµονικά Πεδία,
που ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστηµονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες
2ο Επιστηµονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες
3ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες της Εκπαίδευσης
5ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορική.
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων απόλυσης από το
Γενικό
Λύκειο και των αποτελεσµάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
καταθέτουν δήλωση προτίµησης για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστηµονικά Πεδία και για
συγκεκριµένα τµήµατα ή σχολές των πεδίων αυτών.
Ο υποψήφιος που µεταξύ των Τµηµάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τµήµα για το οποίο
απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα ή δοκιµασίες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούµενα
ειδικά µαθήµατα ή δοκιµασίες και να έχει επιτύχει βαθµολογία στο καθένα από αυτά
τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής:
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«α) Οι µαθητές που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) µόνο Επιστηµονικό Πεδίο
εξετάζονται σε τέσσερα (4) µαθήµατα. Οι µαθητές που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε δύο
(2) Επιστηµονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέµπτο (5ο) µάθηµα, το οποίο µπορεί να
είναι Γενικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού.
β) Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς
συνδυασµούς µαθηµάτων ανά Οµάδα Προσανατολισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα
µαθήµατα στα οποία υπάρχουν αυξηµένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα
τµήµατα κάθε Επιστηµονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι συντελεστές
βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Οµάδα Προσανατολισµού όπου ανήκει ο υποψήφιος
για το συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο.
Οµάδα Προσανατολισµού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας
Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Οµάδας Προσανατολισµού, η
Ιστορία Οµάδας Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και
στα Λατινικά της Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστηµονικό
Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και
στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και
στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας
Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
1ο Ε.Π.
Ανθρωπιστικές, Νοµικές και
Κοινωνικές Επιστήµες

3ο Ε.Π.
Επιστήµες Υγείας και Ζωής

4ο Ε.Π.
Επιστήµες της Εκπαίδευσης

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισµού
Ιστορία Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά (Προσανατολισµού)

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισµού
Ιστορία Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής Παιδείας

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισµού
Ιστορία Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας

Οµάδα Προσανατολισµού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας
Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται,
είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Οµάδας Προσανατολισµού, η Χηµεία Οµάδας
Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν στα
Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τµήµατα του 2ου
Επιστηµονικού Πεδίου.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν στη
Βιολογία Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν και
στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας
Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
2ο Ε.Π.
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Φυσική Προσανατολισµού

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες

3ο Ε.Π.
Επιστήµες Υγείας και Ζωής

4ο Ε.Π.
Επιστήµες της Εκπαίδευσης

Χηµεία Προσανατολισµού
Νεοελληνικη Γλώσσα
Μαθηµατικά Προσανατολισµού

Φυσική Προσανατολισµού
Χηµεία Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Προσανατολισµού

Φυσική Προσανατολισµού
Χηµεία Προσανατολισµού
Νεολληνική Γλώσσα
Ιστορία Γενικής Παιδείας

Οµάδα Προσανατολισµού ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας
Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι
αν
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, η
Ανάπτυξη
Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής
Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και
στη
Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και
στην
Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και
στις
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστηµονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας
Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται στους παρακάτω
πίνακες:
3ο Ε.Π.
Επιστήµες Υγείας και Ζωής

4ο Ε.Π.
Επιστήµες της Εκπαίδευσης

5ο Ε.Π.
Επιστήµες Οικονοµίας και
Πληροφορικής
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Μαθηµατικά Προσανατολισµού
Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισµού)
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής Παιδείας

Μαθηµατικά Προσανατολισµού
Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισµού)
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Γενικής Παιδείας

Μαθηµατικά Προσανατολισµού
Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισµού)
Νεοελληνική Γλώσσα
Α.Ο.Θ. (Προσανατολισµού)

4. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ.
4 του
άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καταργείται.
5. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) καταργείται.
6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2015-2016.
Άρθρο 8
Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση αποφοίτων
Επαγγελµατικού Λυκείου
1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) µαθήµατα της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιων και ∆΄ Τάξης
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 και
δύο (2) µαθήµατα ειδικότητας µε συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται µε
υπουργική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από
το Επαγγελµατικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της
τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις µπορούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά
αιτιολογηµένης γνώµης του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2015-2016.
Άρθρο 35
1. Η θητεία των µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Πανεπιστηµίων και
των Τ.Ε.Ι., η οποία ολοκληρώνεται εντός του έτους 2015, παρατείνεται έως 31.10.2015.
2. Στην περίπτωση αποχώρησης µονοµελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο,
συµπεριλαµβανοµένου του λόγου της παραίτησης ή συνταξιοδότησης, η Σύγκλητος του
οικείου Ιδρύµατος ορίζει µεταξύ των µελών της τον αντικαταστάτη αυτών µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά τα ανωτέρω θητεία
αντικατάστασης δεν θεωρείται πλήρης θητεία.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 παρ.3-4 της από 7.10.2015 ΠΝΠ ΦΕΚ Α
127/8.10.2015:
"3. Τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. που δεν εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρούσας και η θητεία των οποίων σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31-10-2015, αναδεικνύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας διατάξεις.
4. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. των οποίων η θητεία
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31-10-2015,
συγκροτούνται µε το ισχύον κατά τη δηµοσίευση της παρούσης νοµικό καθεστώς".
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