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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 17

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 έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος ή β) με ηλεκτρονικά 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 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται:
α) οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής 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 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 ( Α΄ 141), αντικαθίσταται ως εξής:

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 (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) από δύο
(2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο
όρο της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.
3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει
πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται.
Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης,
συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης
γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για
την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της
γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών προκηρύσσεται 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 εξετάσεων, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των
υποψηφίων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον
τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία
βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.».
Οι διατάξεις του παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

«Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων
1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξετα-

Άρθρο 2
Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων
Μετά το άρθρο 6 του ν. 2740/1999 προστίθεται άρθρο
6Α, ως εξής:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
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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 εργοδότη (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 κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών 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 καταρτιζόμενους των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης
και ΣΕΚ για την πρακτική άσκηση ή και μαθητεία, σύμφωνα 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 περίπτωση 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 ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.».
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄163), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση 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 περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού
διδακτικού ωραρίου τους.».
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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 Μαθητείας ή πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση. Στην
Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου 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 ρυθμίσεις για το εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης Ι.Ε.Κ. του άρθρου 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 άρθρου 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 σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων του «Μεταλυκειακού 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 κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 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 Ιωαννίνων 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 αναπηρίας 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), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή
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παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες
από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή
δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις
νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους
με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), από το
σύνδρομο του Budd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από
βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από
σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική
διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία
με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση
μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος,
λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο
νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο
Evans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία
τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία,
από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο
δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή,
καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή
μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από
σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας,
από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από
κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση,
πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen)
με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα,
από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική
θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από
αυτοάνοση ηπατίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική
θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και
ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή,
πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα
ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με
διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη
κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με
ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση
αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία υπό
μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από
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το σύνδρομο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών
παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία (με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές
παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
σε ποσοστό 5%), πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων
σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα
όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που
προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι
κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper
Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου
6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο
Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο
με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική
επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους
τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες
λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από
σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες
από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία
τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος
με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.».
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
2. Ειδικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 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 Ιωαννίνων και των
Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των
Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας,
σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
εκτός από τους υποψηφίους που ανήκουν σε μία από τις
κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου
35 του ν. 3794/2009, όπως ισχύει πριν από την αντικατάστασή του με το παρόν, και οι υποψήφιοι των παρακάτω
αναφερόμενων κατηγοριών: από συγγενή αιμολυτική
αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, από αναιμία
Diamond Blackfan, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper
Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου
6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο
Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο
με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική
επιβεβαίωση μεταλλαγής στη κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους
τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες

