Πξώηα ε Εμεηαζηέα Ύιε θαη κεηά ην λέν
ζύζηεκα εηζαγωγήο ζηα ΑΕΘ θαη νη αιιαγέο ζην
Λύθεην
Πξηλ ην Πάζρα ε αλαθνίλσζε θαη ςήθηζε ζηε Βνπιή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξόζβαζεο ζηα ΑΔΙ
ΡΕΠΟΡΣΑΖ ESOS
Οι μαθηηέρ πος θοιηούν θέηορ ζηη Β Λςκείος θα έσοςν ηην ηύση να γνωπίζοςν ηην εξεηαζηέα ύλη πος
θα διαγωνιζηούν ηος σπόνος ζηιρ Πανελλαδικέρ , ηέζζεπιρ μήνερ νωπίηεπα. Γηλαδή θα ανακοινωθεί
από ηο ςποςπγείο Παιδείαρ μέσπι ηο ηέλορ ηος ηπέσονηορ μήνα ανηί ηον Αύγοςζηο όπωρ γίνεηαι κάθε
σπόνο.
Οζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ην Λύθεην θαη ην λέν ζύζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνη νη θεηηλνί καζεηέο ηεο Β
Λπθείνπ ζα εηζαρζνύλ ηνπ ρξόλνπ (2020) ζηα ΑΔΙ , ζα αλαθνηλσζνύλ πξηλ ην Πάζρα , ηέιε Μαξηίνπ κε
αξρέο Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ην “δξόκν” γηα ηε Βνπιή.
Πξν εκεξώλ αλώηαηεο πεγήο ηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, απαληώληαο ζε εξώηεζε
ηνπ esos δήισζε όηη
“Αθόκε εηνηκάδεηαη ην Σρέδην αιιαγώλ γηα ην Λύθεην θαη λέν ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΙ”.
Σε άιιε εξώηεζή καο όηη ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο όηη νη αιιαγέο δελ ζα θνξνύλ ηνπο καζεηέο πνπ θέηνο
θνηηνύλ ζηε Β Λπθείνπ αιιά ηεο Α Λπθείνπ ην δηέςεπζε θαηεγνξεκαηηθά.
Οη αιιαγέο ζην Λύθεην θαη λέν ζύζηεκα εηζαγωγήο ζηα ΑΕΘ
Τκήκαηα πνπ ζα «θνθθηλίδνπλ» θαη ηκήκαηα πνπ ζα «πξαζηλίδνπλ» ζην Μεραλνγξαθηθό πνπ ζα
ζπκπιεξώλνπλ νη ππνςήθηνη, ζα πεξηιακβάλεη ην λέν ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ΤΔΙ.
Τν ρξώκα δελ ζα είλαη κόληκν γηα θαλέλα ηκήκα, αιιά ζα ην απνθηά θάζε ρξόλν , αλάινγα κε ηε δήηεζε
από ηελ πιεπξά ησλ ππνςεθίσλ.
Τν θόθθηλν ρξώκα ζα δίλεηαη ζηα ηκήκαηα πνπ ζα έρνπλ κεγάιε κεγαιύηεξε δήηεζε . Σε απηά ηα
ηκήκαηα νη ππνςήθηνη ζα εηζάγνληαη κέζσ ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ
Τν πξάζηλν ρξώκα ζα δίλεηαη ζηα ηκήκαηα κε ηη κηθξόηεξε δήηεζε θαη ζα δίλεηαη ην “ζήκα” ζηνπο
ππνςεθίνπο όηη κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ειεύζεξα κε ην βαζκό ηνπ Απνιπηεξίνπ.
28 εξωηήζεηο- απαληήζεηο γηα ην λέν ζύζηεκα εηζαγωγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε θαη ηηο
αιιαγέο ζην Λύθεην

Τν esos πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ, νη νπνίνη ζα “εγθαηληάζνπλ ην λέν
ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηα ΑΔΙ, εηνίκαζε 28 εξσηήζεηο- απαληήζεηο γηα ην λέν ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηελ
Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηηο αιιαγέο ζην Λύθεην, βαζηζκέλεο ζηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλώζεηο πνπ
έθαλε ν ππνπξγόο Παηδείαο Κ. Γαβξόγινπ.
Άιισζηε όπσο δηαβεβαίσζε ν Κ. Γαβξόγινπ όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο γίλνπλ ζην αξρηθό ζρέδην ε θεληξηθή
θηινζνθία δελ ζα αιιάμεη.
1. Από πόηε ζα ηζρύζεη ην λέν ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηα ΑΕΘ
Οη αιιαγέο ζα ηζρύζνπλ από ην 2019 – 2020. Γειαδή ην λέν ζύζηεκα ζα ην “εγθαηληάζνπλ νη καζεηέο
πνπ θνηηνύλ ζηε Β Λπθείνπ, ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2018-19.
2. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ζα είλαη ηα ζεκεξηλά;
Τν ππνπξγείν Παηδείαο κε ην Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο επεμεξγάδνληαη λέα πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ γηα ην γ]Γπκλάζην θαη γηα ηελ Α’ θαη Β’ Λπθείνπ.
3. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα επηκνξθωζνύλ επί ηωλ λέωλ δεδνκέλωλ;
Θα ζεζκνζεηεζεί ην Δζληθό Σρέδην Δπηκόξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, κέζα από ην νπνίν ζα γίλεη ε
ζρεηηθή επηκόξθσζε.
4. Πνηνο ν ξόινο ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ;
Σηε Β Λπθείνπ ζα νινθιεξώλνληαη νη εγθύθιηεο ζπνπδέο θαη ζηε Γ Λπθείνπ ν καζεηήο ζα απνθηά έλαλ
ραξαθηήξα πξνπαξαζθεπαζηηθήο ηάμεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε.
5. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνύλ θαη ηα ΕΠΑΛ;
Οη πξνηάζεηο απηέο ζα ηζρύνπλ γηα ην Γεληθό Λύθεην, ελώ γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα ηα πξάγκαηα ζα
ζπλερίζνπλ λα έρνπλ όπσο είλαη ζήκεξα.
6. Πνηεο αιιαγέο ζα έρνπλ ζηε Β Λπθείνπ θαηά ην λέν ζρνιηθό έηνο 2018-19;
Σηε Β Λπθείνπ ην κόλν πνπ ζα αιιάδεη από θέηνο είλαη όηη ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο ζα
αληηθαηαζηαζεί από ην κάζεκα Πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία θαη κε ην αληίζηνηρν εγρεηξίδην θαη από ηνπ
ρξόλνπ ζα ππάξρνπλ νη άιιεο ζρεηηθέο αιιαγέο.
7. Πνηεο αιιαγέο ζα ηζρύζνπλ από ηνπ ρξόλνπ ζηε Γ Λπθείνπ;
Οη ηξεηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ, γίλνληαη ηέζζεξηο, θάζε κία από ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε έλα
Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
8. ε καζήκαηα;
Αληηθαζίζηαηαη ην κάζεκα ησλ Λαηηληθώλ κε ην κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο. Τν κάζεκα ησλ Αξρώλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο εκπινπηίδεηαη ην πεξηερόκελό ηνπ γηα λα αλαδεηρζεί θαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο
νηθνλνκίαο.
9. Ση πεξηιακβάλεη ε θάζε νκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ ;

Τα βαζηθά καζήκαηα ηεο θάζε νκάδαο είλαη ηα ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ζεκεξηλή Οκάδα
Πξνζαλαηνιηζκνύ, κε εμαίξεζε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Λαηηληθώλ από ην κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο.
Σύκθσλα κε ηνλ ππνπξγό Παηδείαο ε αληηθαηάζηαζε απηή θξίζεθε απαξαίηεηε αθ' ελόο γηαηί από όιν ην
θάζκα ησλ επηζηεκώλ ηνπ 1νπ Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ ηα Λαηηληθά αθνξνύζαλ κόλν ηα Τκήκαηα
Φηινινγίαο θαη αθ' εηέξνπ γηαηί κε ηελ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε εμεηαζηέα ύιε ηνπο πξνθαινύζαλ
ζηξεβιώζεηο ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ.
Δπίζεο, ηα καζήκαηα Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία ελνπνηνύληαη ζην κάζεκα
Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία, ην νπνίν είλαη εμεηαδόκελν γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο.
Η ζεκεξηλή Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ δηαηξείηαη ζε δύν Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ,
ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ «Θεηηθέο Σπνπδέο» θαη ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ «Σπνπδέο Υγείαο».
Η πξώηε νδεγεί ζην δεύηεξν θαη ε δεύηεξε ζην ηξίην Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Κάζε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πεξηιακβάλεη κόλν ηα καζήκαηα ζηα νπνία νη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνύλ
ηόζν γηα ην απνιπηήξην όζν θαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
10. Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο;
Καηαξγνύληαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο. Όια ηα καζήκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο βαξύηεηα.
11. Πνηα είλαη ηα ππνρξεωηηθά καζήκαηα;
Γηα ην εκεξήζην Γεληθό Λύθεην πξνβιέπνληαη ηξία ππνρξεσηηθά καζήκαηα: ην κάζεκα ηεο
Νενειιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο εληαίν κάζεκα γηα 6 ώξεο, ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ γηα 1
ώξα θαη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα 2 ώξεο, ελώ γηα ην εζπεξηλό Γεληθό Λύθεην πξνβιέπνληαη
δύν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Νενειιεληθή Γιώζζα (6 ώξεο) θαη Θξεζθεπηηθά (1 ώξα).
12. Ση ζα ηζρύζεη γηα ηα εηδηθά καζήκαηα;
Δπηπιένλ γηα ην εκεξήζην Γεληθό Λύθεην πξνβιέπνληαη δύν δηδαθηηθέο ώξεο γηα έλα κάζεκα επηινγήο.
Σηηο επηινγέο πεξηιακβάλνληαη εηδηθά καζήκαηα πνπ νη ππνςήθηνη κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ θαη γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνηα Τκήκαηα.
13. Η ύιε ηωλ καζεκάηωλ ζα απμεζεί;
Η ύιε ζα απμεζεί ζε θάπνηα καζήκαηα, αιιά ζε θακία πεξίπησζε αλαινγηθά κε ηελ αύμεζε σξώλ.
14. Θα ππάξμνπλ ηξίκελα ή ηεηξάκελα;
ζα ππάξρνπλ νη βαζκνί ησλ ηεηξακήλσλ νη νπνίνη ζα πξνζδηνξίδνληαη όπσο πεξίπνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη
ζήκεξα, εθηόο πξνθαλώο ηε Φπζηθή Αγσγή, δε ζα κεηξάεη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ βαζκώλ ησλ
ηεηξακήλσλ.
Οη βαζκνί ησλ ηεηξακήλσλ ζα δηακνξθώλνληαη γηα όια ηα καζήκαηα εθηόο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, από
σξηαία δηαγσλίζκαηα θαη εξγαζίεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα.
Οη γξαπηέο ελδνζρνιηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ ζα γίλνληαη ζηα ηέζζεξα εμάσξα καζήκαηα
(βι. παξαπάλσ), ηα ίδηα ζηα νπνία ζα εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα όζνη επηιέμνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.
15. Οη ελδνζρνιηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θάζε πόηε ζα γίλνληαη;

Οη γξαπηέο ελδνζρνιηθέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ ζα γίλνληαη ζηα ηέζζεξα εμάσξα καζήκαηα
, ηα ίδηα ζηα νπνία ζα εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα όζνη επηιέμνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο.
16. Από πνηνπο ζα επηιέγνληαη ηα ζέκαηα ηωλ ελδνζρνιηθώλ εμεηάζεωλ;
Τα ζρνιεία ζα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο, αλά Γήκν ζηηο κεγάιεο πόιεηο θαη αλά Ννκό ζηελ επαξρία. Τα
ζέκαηα ζε θάζε εμεηαδόκελν κάζεκα ζα πξνεηνηκάδνληαη από νκάδα δηδαζθόλησλ όισλ ησλ ζρνιείσλ
αλά νκάδα θαη ην ηειηθό δηαγώληζκα ζα πξνθύπηεη κεηά από θιήξσζε νκάδαο ζεκάησλ κέζα από έλα
κεγαιύηεξν πιήζνο. Τα ζέκαηα ζα ζηέιλνληαη ειεθηξνληθά ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ε εμέηαζε ζα είλαη δίσξε.
17. Επηηεξεηέο πνηνη ζα είλαη;
Δπηηεξεηέο ζα είλαη νη θαζεγεηέο ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ αιιά δηαθνξεηηθήο εηδηθόηεηαο από ηελ
εηδηθόηεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπ εμεηαδόκελνπ καζήκαηνο.
18. ηα ηδηωηηθά ζρνιεία;
Σηα ηδησηηθά ζρνιεία νη επηηεξεηέο ζα είλαη έλαο από ην δεκόζην ζρνιείν θαη έλαο από ην ηδησηηθό
ζρνιείν.
19. Σα γξαπηά ηωλ καζεηώλ από πνηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζα δηνξζώλνληαη;
Τα γξαπηά ησλ καζεηώλ, αθνύ θαιπθζνύλ ηα νλόκαηα, ζα βαζκνινγνύληαη από θαζεγεηή άιινπ
γεηηνληθνύ ζρνιείνπ.
20. Πωο ζα πξνθύπηεη ν βαζκόο ηνπ Απνιπηεξίνπ;
Ο βαζκόο γηα θάζε γξαπηώο εμεηαδόκελν κάζεκα ζα πξνθύπηεη κε βαξύηεηα 40% γηα ηελ ηειηθή
ελδνζρνιηθή εμέηαζε θαη 60% γηα ηνλ βαζκό ησλ δύν ηεηξακήλσλ. Γηα ηα άιια καζήκαηα, ν ηειηθόο
βαζκόο ζα πξνθύπηεη θαηά 100% από ηνλ βαζκό ησλ δύν ηεηξακήλσλ. Ο βαζκόο ηνπ απνιπηεξίνπ ζα
πξνθύπηεη από ηνλ κέζν όξν όισλ ησλ καζεκάησλ πνπ ζα δηδάζθνληαη ζηελ Γ Λπθείνπ.
21. Πωο ζα γίλεηαη ε εηζαγωγή ζηα ΑΕΘ;
Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Β’ Λπθείνπ (ηνλ Ινύιην), όινη νη καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα
ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ Α’ δήισζε
πξνηίκεζεο (κεραλνγξαθηθό) κε ηηο 10 πξνηηκήζεηο Τκεκάησλ ζηα νπνία επηζπκνύλ λα θνηηήζνπλ.
Απηό ζα ην θάλνπλ γηα πξώηε θνξά νη καζεηέο πνπ ζα θνηηήζνπλ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά ζηε Β Λπθείνπ.
22. Οη καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ πνπ δελ ζα θάλνπλ ηελ Α δήιωζε ράλνπλ δηθαηώκαηα;
Οη καζεηέο πνπ δε ζα ππνβάινπλ ηελ Α δήισζε ηνπ Ινπιίνπ ράλνπλ ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ή ρσξίο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηε ρξνληά απηή.
Ο αξηζκόο 10 είλαη ελδεηθηηθόο, αιιά ηα κνληέια ηα νπνία έρεη επεμεξγαζηεί ην ΥΠΠΔΘ δείρλνπλ όηη δελ
κπνξεί λα είλαη νύηε πνιύ κηθξόηεξνο, νύηε πνιύ κεγαιύηεξνο.
23. Θα ππάξμεη πξόγξακκα πκβνπιεπηηθήο θαη Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ πξνο ηνπο
καζεηέο ηεο Β. Λπθείνπ;

Η δπλαηόηεηα ησλ απνθνίησλ ηεο Β’ Λπθείνπ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα πξώην κεραλνγξαθηθό κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνηηκήζεσλ απνηειεί κία εμαηξεηηθή επθαηξία σξίκαλζεο ησλ πξνβιεκαηηζκώλ
θαη ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπο.
Η ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο πξνηίκεζεο ζα απνηειεί ηελ θαηάιεμε πξνγξάκκαηνο Σπκβνπιεπηηθήο θαη
Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηε ιήμε ησλ πξναγσγηθώλ
εμεηάζεσλ ηεο Β Λπθείνπ.
Με ηνλ ηξόπν απηόλ ζα πξνεγείηαη ε ελεκέξσζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ζα αθνινπζεί ε ζπκπιήξσζε
ηνπ κεραλνγξαθηθνύ.
Σ' απηή ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ πξσηεύνληα ξόιν ζα δηαδξακαηίζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη, γλσξίδνληαο ηηο επηδόζεηο θαη θιίζεηο ησλ καζεηώλ, ζα κπνξνύλ λα ηνπο
πξνζαλαηνιίζνπλ θαηαιιήισο.
24. Πωο ζα γλωξίδεη ν καζεηήο ηα ηκήκαηα πνπ κπνξεί λα εγγξαθεί ρωξίο Παλειιαδηθέο θαη απηά
πνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί κέζω Παλειιαδηθώλ;
Με βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ θαη ηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ πνπ ζα έρεη απνθαζηζηεί αλά Τκήκα,
ζα πξνθύςεη έλαο αξηζκόο Τκεκάησλ γηα ηα νπνία ν αξηζκόο ησλ πξνηηκήζεσλ ζα είλαη ίζνο ή
κηθξόηεξνο από ηνλ αξηζκό εηζαθηέσλ. Απηά ηα Τκήκαηα, ζηα νπνία ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ
ππνιείπεηαη ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ, νλνκάδνληαη «Τκήκαηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο» (ΤΔΠ).
Τα ππόινηπα Τκήκαηα, δειαδή εθείλα ζηα νπνία ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηηο δηαζέζηκεο
ζέζεηο, νλνκάδνληαη «Τκήκαηα πξόζβαζεο κόλν κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο» (ΤΠΠΔ).
25. Καη πόηε ελεκεξώλνληαη νη καζεηέο γη απηά ηα ηκεκαηα;
Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, ν καζεηήο ελεκεξώλεηαη γηα ην πνηεο από ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αληηζηνηρνύλ ζε
ΤΠΠΔ θαη πνηεο ζε ΤΔΠ. Από ην ζύλνιν ησλ δειώζεσλ ζα πξνθύςνπλ:
(1) Απηέο ζηηο νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα ηνπιάρηζηνλ ΤΔΠ θαη,
(2) Απηέο ζηηο νπνίεο όια ηα Τκήκαηα είλαη ΤΠΠΔ.
26. Πόηε ζα γίλνπλ νη Παλειιαδηθέο;
Οη καζεηέο ηεο θαηεγνξίαο ΤΠΠΔ, ζα δηαγσληζηνύλ ζηηο παλειιαδηθέο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ
Αλώηαηε Δθπαίδεπζε κηαο θαη από ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηε δήισζε ηνπ Ινπιίνπ δελ έρεη πξνθύςεη
θαλέλα «Τκήκαηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο» (ΤΔΠ).
27. Πόηε ζα δειώζνπλ νη καζεηέο ηεο θαηεγνξίαο ΣΕΠ δειώλνπλ αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
παλειιαδηθέο;
Τνλ Φεβξνπάξην, νη καζεηέο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔΠ δειώλνπλ αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο ή αλ πξνηηκνύλ λα εηζαρζνύλ ζε έλα από ηα ΤΔΠ πνπ είραλ
ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηθή ηνπο δήισζε.
Η δήισζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ είλαη νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή. Σπγθεθξηκέλα, έλαο καζεηήο πνπ είρε
ηνπιάρηζηνλ έλα ΤΔΠ ζηε δήισζε ηνπ Ινπιίνπ κπνξεί:
(α) λα επηιέμεη εηζαγσγή ζε ΑΔΙ κέζσ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ, ράλνληαο ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε
θάπνην από ηα ΤΔΠ πνπ είρε δειώζεη ή,

(β) λα επηιέμεη έλα από ηα ΤΔΠ πνπ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηε δήισζε ηνπ Ινπιίνπ, νπόηε εηζάγεηαη ζην
Τκήκα απηό, κε κόλε πξν πόζεζε ηελ απόθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ ηεο Γ Λπθείνπ.
28. Πωο ζα δηακνξθωζεί ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπ καζεηή πνπ δήιωζε όηη ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο
Παλειιαδηθέο;
Γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα δηαγσληζηνύλ ζηηο παλειιαδηθέο, ν βαζκόο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ζα
δηακνξθσζεί θαηά 90% από ηνλ κέζν όξν ησλ βαζκώλ ηνπο ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα
θαη θαηά 10% από ηνλ βαζκό ηνπ απνιπηεξίνπ.
Η πνζόζησζε απηή πξνηείλεηαη λα ηζρύζεη ην πξώην έηνο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, δει. ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2020.
Όζν ην ζύζηεκα θαζηεξώλεηαη θαη εληζρύεηαη, ην πνζνζηό ηνπ βαζκνύ ηνπ απνιπηεξίνπ ζα απμάλεηαη
ζηαδηαθά.

