Παράγραφος 4, άρθρου 8 (∆ιάφορα θέµατα), Ν.3194/2003 (Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων
και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει σήµερα:
α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής ή Ροµποτικής, Φυσικής, Χηµείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο
ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, εφόσον το
µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες, περιλαµβάνεται στα µαθήµατα της Οµάδας
Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ροµποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευµένες εφαρµογές Πληροφορικής, λογίζεται ως
βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού
Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό
διαγωνισµό για νέους επιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.
Η περίπτωση (α) της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 53 παρ.1 Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),
σύµφωνα δε µε τη παρ. 2 του αυτού άρθρου και νόµου, η ισχύς της αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος
2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου του σχολικού
έτους 2015- 2016 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015
β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστηµονικό φορέα ή ένωση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα
που έχουν σχέση µε την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών,
τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ
µε ανάλογες διακρίσεις.
ε) Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συµµετοχής των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην
ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη µέσου όρου βαθµών στα µαθήµατα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου µε το µισό του µέγιστου δυνατού.
Η παρ. 4, όπως είχε συµπληρωθεί µε τη παρ.3 άρθρου 9 Ν.3748/2009 (ΦΕΚ Α 267) και µε το άρθρο
38 παρ. 11 Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24), αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παράγραφο 1 άρθρου 41
Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143),η ισχύς της οποίας αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά
στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής.

