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ΔΕΛΣΙΟ   ΣΤΠΟΤ  

 

Θζμα: Σο νζο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2015 -2016 

 

Σο ΤΠΟΠΑΙΘ κα προβεί ςε νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ όςον αφορά το εξεταςτικό ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτα 

ΑΕΙ και ΑΣΕΙ το ςχ. ζτοσ 2015-16 για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

1) Με το ςφςτθμα του Νζου Λυκείου, οι μακθτζσ τθσ Γϋ Σάξθσ είχαν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πολφ 

περιοριςμζνο αρικμό τμθμάτων, αφοφ οι επιλογζσ τουσ περιορίηονταν μόνο ςε ζνα επιςτθμονικό πεδίο. 

Εξαιτίασ αυτοφ του εγκλωβιςμοφ των υποψθφίων ςε πολφ μικρό αρικμό τμθμάτων, κα αποκλείονταν 

χιλιάδεσ νζοι και νζεσ από τθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ, παρότι μπορεί να είχαν επιτφχει υψθλι 

βακμολογία ςτισ εξετάςεισ. Παράλλθλα, αυτι θ ρφκμιςθ κα ζπλθττε εκτόσ από τουσ μακθτζσ/τριεσ και τα 

ίδια τα Πανεπιςτιμια, κακϊσ ιταν εξαιρετικά πικανό να ςτεροφνταν φοιτθτζσ/τριεσ με πολφ υψθλζσ 

επιδόςεισ, οι οποίοι δεν κα κατάφερναν να ειςαχκοφν ςτο ζνα και μοναδικό επιςτθμονικό πεδίο ςτο οποίο 

μποροφςαν να είναι υποψιφιοι.  

2) Τπιρχαν όμωσ και ςοβαροί τεχνικοί λόγοι που επζβαλαν τισ νζεσ ρυκμίςεισ. Λόγω κακυςτζρθςθσ του 

ζργου των επιςτθμονικϊν επιτροπϊν του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ που είχε ςθμειωκεί ιδθ 

πριν από τθν αλλαγι τθσ θγεςίασ του ΤΠΟΠΑΙΘ, δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα θ ςφνταξθ των  

προγραμμάτων ςπουδϊν όλων των μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Νζου Λυκείου και δεν ζχουν καν ξεκινιςει 

οι διαδικαςίεσ ςυγγραφισ και κρίςθσ των αντίςτοιχων ςχολικϊν εγχειριδίων. υνεπϊσ, δεν είναι εφικτι θ 

εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ του Νζου Λυκείου για τθ Γϋ Λυκείου. Να ςθμειωκεί ότι ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και ακόμα περιςςότερο ςε αυτιν τθν τάξθ απαιτείται ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των 

μακθτϊν/τριϊν κακϊσ και  ζγκαιρθ και επαρκισ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που 

αναλαμβάνουν τθ διδαςκαλία νζων προγραμμάτων ςπουδϊν και ςχολικϊν εγχειριδίων.  

3) Επίςθσ δεν ιταν δυνατόν να διατθρθκεί ανζπαφο το ςφςτθμα ειςαγωγισ τθσ φετινισ Γϋ Ημεριςιου ΓΕΛ 

και Δϋ Εςπερινοφ ΓΕΛ -για τισ οποίεσ υπάρχουν βζβαια εγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν και ςχολικά 

εγχειρίδια- επειδι κα αιφνιδιάηονταν οι υποψιφιοι του ςχ. ζτουσ 2015-16 για τουσ εξισ λόγουσ:  ενϊ 

γνϊριηαν ότι κα ζδιναν Πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε τζςςερα (4) μακιματα, κα ζπρεπε να προετοιμαςτοφν 
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για ζξι (6) ι επτά (7) και βζβαια οι υπάρχουςεσ Κατευκφνςεισ (Θεωρθτικι, Θετικι και Σεχνολογικι) 

απαιτοφςαν διαφορετικό ςυνδυαςμό πανελλαδικϊσ εξεταηόμενων μακθμάτων για τα επιςτθμονικά πεδία 

από εκείνον που τουσ είχε ιδθ ανακοινωκεί. Για παράδειγμα, οι υποψιφιοι των Ιατρικϊν ςχολϊν ςφμφωνα 

με το ςθμερινό ςφςτθμα κα ζπρεπε να εξεταςκοφν υποχρεωτικά και ςτα Μακθματικά Κατεφκυνςθσ, ενϊ 

αυτό το μάκθμα δεν περιλαμβανόταν ςτα τζςςερα μακιματα που τουσ είχαν γίνει ιδθ γνωςτά ωσ 

πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα για αυτζσ τισ ςχολζσ. Με τισ νζεσ ρυκμίςεισ είναι ςτθ δικι τουσ επιλογι αν κα 

εξεταςκοφν και ςτα Μακθματικά, για να αυξιςουν τα επιςτθμονικά πεδία πρόςβαςθσ. 

4) Επιπλζον, ςτο ιςχφον μζχρι φζτοσ ςφςτθμα ειςαγωγισ ζχουν παρατθρθκεί ςτρεβλϊςεισ που κεωρικθκε 

αναγκαίο να αντιμετωπιςκοφν, όπωσ για παράδειγμα, θ δυνατότθτα να ειςαχκεί κάποιοσ ςε Χθμικό τμιμα, 

χωρίσ να ζχει διδαχκεί και εξεταςκεί ςτο μάκθμα τθσ Χθμείασ Κατεφκυνςθσ.   

Ο ςτόχοσ τθσ νζασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ είναι να κεραπευτοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα κενά και 

οι δυςλειτουργίεσ του πρόςφατα νομοκετθμζνου ςυςτιματοσ ειςαγωγισ, κακϊσ και του ιςχφοντοσ μζχρι 

ςιμερα. Διευκρινίηεται ότι οι ρυκμίςεισ για τα ΕΠΑΛ δεν ζχουν ακόμα οριςτικοποιθκεί, επειδι αναμζνεται 

θ ςχετικι πρόταςθ του ΙΕΠ, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ.    

Πιο ςυγκεκριμζνα:  

1) Όςον αφορά ςτθ δομι του ωρολογίου προγράμματοσ διαμορφϊνονται τρεισ ομάδεσ 

προςανατολιςμοφ: Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν, Θετικϊν πουδϊν και πουδϊν Οικονομίασ και 

Πλθροφορικισ. υνολικά οι μακθτζσ/τριεσ κα παρακολουκοφν 32 διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα 

ςτθ Γ τάξθ του Ημεριςιου ΓΕΛ και 25 ϊρεσ ςτθ Δϋ τάξθ του Εςπερινοφ ΓΕΛ. 

2) Για όλα τα γνωςτικά αντικείμενα (Μακιματα Γενικισ Παιδείασ, Μακιματα Προςανατολιςμοφ και 

Μακιματα Επιλογισ) κα ακολουκθκοφν προγράμματα ςπουδϊν ιδθ εγκεκριμζνα από το 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ι το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, που αντιςτοιχοφν ςε επίςθσ ιδθ 

εγκεκριμζνα ςχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρθτικοφ προςανατολιςμοφ και τθ 

Χθμεία Θετικοφ προςανατολιςμοφ επιςτθμονικζσ ομάδεσ που ζχουν ςυγκροτθκεί εργάηονται για 

τθν προςαρμογι τθσ διδακτζασ φλθσ, κακϊσ θ διδαςκαλία τουσ δεν προβλεπόταν ςτο πρόγραμμα 

του Νζου Λυκείου για τθ φετινι Βϋ Σάξθ.  

 
3)  Σο ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Προςανατολιςμοφ τθσ Γϋ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ 

Λυκείου ςυνολικά περιλαμβάνει 15 ϊρεσ. Σα διδαςκόμενα μακιματα είναι πζντε (5) αλλά δεν είναι 

και τα πζντε πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα. Ανά ομάδα προςανατολιςμοφ το πρόγραμμα είναι το 

εξισ:  

Διδαςκόμενα Μακιματα Ομάδασ Προςανατολιςμοφ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΑΡΧΑΙΑ 

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΛΑΣΙΝΙΚΑ 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΟΛΟ 

 

Διδαςκόμενα Μακιματα Ομάδασ Προςανατολιςμοφ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον) 

ΤΝΟΛΟ 

 

Διδαςκόμενα Μακιματα Ομάδασ Προςανατολιςμοφ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΑΟΘ (Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ) 

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον) 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 
 

4) Σα Επιςτθμονικά πεδία ορίηονται ωσ εξισ: 

1ο Επιςτθμονικό πεδίο (Ανκρωπιςτικζσ, Νομικζσ και Κοινωνικζσ  πουδζσ) 

2ο  Επιςτθμονικό πεδίο (Σεχνολογικζσ και Θετικζσ πουδζσ) 

3ο  Επιςτθμονικό πεδίο (πουδζσ Τγείασ και Ζωισ)  

4ο  Επιςτθμονικό πεδίο (Παιδαγωγικζσ πουδζσ)  

5ο  Επιςτθμονικό πεδίο (πουδζσ Οικονομίασ και Πλθροφορικισ) 



Με υπουργικι απόφαςθ κα καταταχκοφν τα Σμιματα  ΑΕΙ και ΑΣΕΙ ςτα παραπάνω Επιςτθμονικά 

Πεδία.   

 

5) τισ Εξετάςεισ Ειςαγωγισ του ςχολικοφ ζτουσ 2015-16  δίνονται ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ 

οι εξισ δυνατότθτεσ: 

Α) Να δϊςουν εξετάςεισ ςε τζςςερα (4) μακιματα και να είναι υποψιφιοι/εσ ςε ζνα μόνο 

Επιςτθμονικό Πεδίο, όπωσ προβλεπόταν από το πρόςφατα νομοκετθμζνο ςφςτθμα ειςαγωγισ 

(Ν.4186/2013).  

Β) Αν οι υποψιφιοι/εσ επικυμοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ζνα δεφτερο  

Επιςτθμονικό Πεδίο, κα πρζπει να επιλζξουν και ζνα 5ο μάκθμα (Γενικισ Παιδείασ ι Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ), όπωσ αυτά περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν.  

6) Όλοι οι υποψιφιοι, ανεξάρτθτα από τθν ομάδα προςανατολιςμοφ, ζχουν τθ δυνατότθτα να 

επιλζξουν από τρία επιςτθμονικά πεδία το ζνα ι τα δφο επιςτθμονικά πεδία ςτα οποία κα ζχουν 

πρόςβαςθ.  

7) τον υπολογιςμό των μορίων, δφο από τα τζςςερα μακιματα που κα αντιςτοιχοφν ςε ζνα 

Επιςτθμονικό Πεδίο κα ζχουν αυξθμζνο ςυντελεςτι βαρφτθτασ, που κα οριςκεί με υπουργικι 

απόφαςθ.  

8) το 4ο επιςτθμονικό πεδίο θ πρόςβαςθ είναι εφικτι από όλεσ τισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ. 

 

Πανελλαδικώσ εξεταηόμενα μακιματα 

Κάκε ομάδα Προςανατολιςμοφ ζχει τρία κοινά μακιματα που απαιτοφνται ςε όλα τα επιςτθμονικά πεδία 

όπου ζχει πρόςβαςθ θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ. Σο τζταρτο μάκθμα αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο 

επιςτθμονικό πεδίο. Με ζνα διαφορετικό τζταρτο μάκθμα ανοίγεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε δεφτερο 

επιςτθμονικό πεδίο. Κάκε Ομάδα Προςανατολιςμοφ παρζχει τρεισ επιλογζσ από τισ οποίεσ κάκε 

υποψιφιοσ μπορεί να επιλζξει μία ι δφο.  

 

Σα Πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα ανά ομάδα προςανατολιςμοφ και ανά επιςτθμονικό πεδίο 

περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ  πίνακεσ που ακολουκοφν: 

 



ΛΑΣΙΝΙΚΑ

Ν. ΓΛΩΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΟΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ

Ομάδα Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικών 
πουδών

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ

ΕΠΙΣΗΜΕ

ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΤΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

 

 

φμφωνα με το παραπάνω ςχεδιάγραμμα: 

Α) Αν οι υποψιφιοι εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτα Λατινικά τθσ Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ, τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτο 1ο Επιςτθμονικό  Πεδίο.  

Β)  Αν οι υποψιφιοι εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτθ Βιολογία Γενικισ 

Παιδείασ, τότε ζχουν πρόςβαςθ με μειωμζνα μόρια ςτο 3ο Επιςτθμονικό  Πεδίο. 

Γ) Αν οι υποψιφιοι εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτα Μακθματικά Γενικισ 

Παιδείασ, τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτο  4ο Επιςτθμονικό Πεδίο.  

 

ΙΣΟΡΙΑ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ

Ν. ΓΛΩΑ
ΦΤΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

Ομάδα Προςανατολιςμοφ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΘΕΣΙΚΕ

ΕΠΙΗΜΕ
ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΤΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

 



 

 

φμφωνα με το παραπάνω ςχεδιάγραμμα: 

Α) Αν οι υποψιφιοι, εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα, επιλζξουν να εξεταςκοφν ςτα Μακθματικά Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ, τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτα Σμιματα του 2ου Επιςτθμονικοφ Πεδίου.  

Β) Αν οι υποψιφιοι εκτόσ από  τα τρία κοινά μακιματα, επιλζξουν να εξεταςκοφν ςτθ Βιολογία Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ, τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτο  3ο Επιςτθμονικό Πεδίο.   

Γ) Αν οι υποψιφιοι, εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα, επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτθν Ιςτορία Γενικισ 

Παιδείασ, τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτο                        4ο Επιςτθμονικό Πεδίο.  

 

Α.Ο.Θ.

ΕΚΘΕΗ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

Α.Ε.Π.Π.

Ομάδα Προςανατολιςμοφ πουδών Οικονομίασ και 
Πλθροφορικισ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΤΓΕΙΑ

ΙΣΟΡΙΑ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΔΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

 
 

 

φμφωνα με το παραπάνω ςχεδιάγραμμα: 

Α) Αν οι υποψιφιοι, εκτόσ από τα ανωτζρω τρία κοινά μακιματα επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτθ Βιολογία 

Γενικισ Παιδείασ, τότε ζχουν πρόςβαςθ με μειωμζνα μόρια ςτο 3ο Επιςτθμονικό  Πεδίο.  

Β) Αν οι υποψιφιοι, εκτόσ από τα ανωτζρω τρία κοινά μακιματα επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτθν Ιςτορία 

Κατεφκυνςθσ, τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτο 4ο Επιςτθμονικό  Πεδίο. 

Γ) Αν οι υποψιφιοι εκτόσ από τα ανωτζρω τρία κοινά μακιματα επιλζξουν να εξεταςκοφν και ςτισ Αρχζσ 

Οικονομικισ Θεωρίασ (ΑΟΘ), τότε ζχουν πρόςβαςθ ςτο 5ο Επιςτθμονικό Πεδίο.  

 

Σο ςφςτθμα Εξετάςεων Ειςαγωγισ που περιγράφθκε ςτισ παραπάνω παραγράφουσ ςχεδιάςτθκε ωσ 

μεταβατικό ςφςτθμα, για να αντιμετωπίςει ελλείψεισ, κενά και ςτρεβλϊςεισ τόςο του ςυςτιματοσ του Νζου 

Λυκείου όςο και του ιςχφοντοσ ςιμερα εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 



Τπιρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιοριςμοί, που δεν επζτρεπαν τθν επιδίωξθ ενόσ ςχεδιαςμοφ εκ του 

μθδενόσ. Όμωσ δίνει ςαφϊσ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ςτουσ υποψιφιουσ τθσ επόμενθσ ςχολικισ χρονιάσ από 

εκείνεσ που ζδινε το ςφςτθμα του Νζου Λυκείου, χωρίσ να αιφνιδιάηει τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ και να 

ανατρζπει τον προγραμματιςμό τουσ.  

  

 


