
 

Αθήνα, 26 Μαρτίοσ 2019 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ 

 

Τν ΥΠ.Π.Δ.Θ. έδσζε πξόζθαηα ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζρέδην ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο 

ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ Λπθείνπ ζηα ΑΔΙ, κε ην νπνίν πξνηείλνληαη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζην πιήζνο 

ησλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ζηελ θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ. Τν Γ.Σ. ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. 

κειέηεζε ελδειερώο ην λέν ζρέδην θαη θαηέιεμε ζηα αθόινπζα:  

1. Η ιζόηιμη ανηιμεηώπιζη όλων ηων μαθημάηων ηων Ομάδων Πποζαναηολιζμού ζε 

ζσέζη με ηιρ διδακηικέρ ώπερ κινείηαι ζε θεηική καηεύθςνζη. 

2.  Η πποηεινόμενη αύξηζη ηων ωπών διδαζκαλίαρ ηων μαθημάηων ηων Ομάδων 

Πποζαναηολιζμού δίνει ηη δςναηόηηηα ζηοςρ μαθηηέρ να εμβαθύνοςν ζηο ανηικείμενο 

ζποςδών ηηρ επιλογήρ ηοςρ.  

 

Δπηπξόζζεηα, ε Π.Δ.ΚΑ.Π. επηζεκαίλεη όηη ν νξηζκόο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ, πνπ ζα 

αληηζηνηρνύλ ζηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ (Ο.Π.), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη νη 

επηινγέο-πξνηηκήζεηο ησλ ππνςήθησλ καζεηώλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηα ζύγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Η Π.Δ.ΚΑ.Π. ζεσξεί όηη νη ππνςήθηνη καζεηέο ηεο Ο.Π. Σποςδών 

Οικονομίαρ και Πληποθοπικήρ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκίαο, όζν θαη ζε ηκήκαηα ζπγγελή σο πξνο ην επηζηεκνληθό ηνπο πεδίν. 

Αλαιπηηθόηεξα ε Ο.Π. Σποςδών Οικονομίαρ και Πληποθοπικήρ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

- ηα θιαζηθά ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο (Πιεξνθνξηθήο, Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, 

Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή, Δπηζηήκεο Υπνινγηζηώλ, Ψεθηαθώλ 

Σπζηεκάησλ) ρσξίο θακία εμαίξεζε 

- ηα ηκήκαηα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο  

- ηα ηκήκαηα Μαζεκαηηθώλ, Γεσγξαθίαο θαη Σηαηηζηηθήο ρσξίο θακία εμαίξεζε 

- ηα ηκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Τερλώλ θαη Σηξαηησηηθώλ Σρνιώλ, 

δειαδή απηά ζηα νπνία δίδεηαη πξόζβαζε αλεμαξηήησο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ. 



 

Με ηελ έσο ηώξα εθαξκνδόκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηελ Ο.Π. Θεηικών Σποςδών 

εληάζζνληαλ θιαζζηθά ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο (πνπ αλήθνπλ ζηελ Ο.Π. Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη 

Πιεξνθνξηθήο) αιιά θαη ηα ηκήκαηα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο (Ηιεθηξνιόγνη, Μεραληθνί 

Πιεξνθνξηθήο, Μεραληθνί Η/Υ, Μεραληθνί Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσλίαο Σπζηεκάησλ, 

Ηιεθηξνληθνί, Απηνκαηηζκνύ θαη ηα αληίζηνηρα ΤΔΙ). Σπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ήηαλ λα δίλεηαη 

δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ππνςεθίσλ ζε ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο, ρσξίο λα εμεηάδνληαη ζε κάζεκα 

Πιεξνθνξηθήο θαη επνκέλσο λα έρνπλ νπζηαζηηθά ειιηπείο γλώζεηο ζην αληίζηνηρν επηζηεκνληθό 

πεδίν. Ωο εθ ηνύηνπ ε Π.Δ.ΚΑ.Π. δεηά ηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο θαη 

πξνηείλεη: 

- Οη ππνςήθηνη καζεηέο ηεο Ο.Π. Θεηηθώλ Σπνπδώλ, πνπ επηιέγνπλ ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο 

(θιαζηθά ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο / ηκήκαηα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο), λα έρνπλ 

ππνρξεσηηθά σο εμεηαδόκελν ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

- Οη ππνςήθηνη καζεηέο ηεο Ο.Π. Θεηηθώλ Σπνπδώλ, πνπ επηιέγνπλ ηκήκαηα Μεραληθώλ κε 

ζπγγελή πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ σο πξνο ην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Πιεξνθνξηθήο 

(Τνπνγξάθνη, Πνιηηηθνί, Πνιενδόκνη, Αξρηηέθηνλεο, Βηνκεραληθήο Σρεδίαζεο θαη 

Παξαγσγήο, Σρεδίαζεο Πξντόλησλ θαη Σπζηεκάησλ, Μνπζηθήο Τερλνινγίαο), λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα πξναηξεηηθά λα επηιέγνπλ σο εμεηαδόκελν ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

 

Τέινο, ην Γ.Σ. ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. επηζεκαίλεη όηη νη αιιαγέο πνπ αλαθνηλώζεθαλ δελ έρνπλ 

νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα, αθνύ αθνξνύλ κόλν ηε Γ’ ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. Απαηηείηαη ε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ησλ δύν πξώησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ θαη ε θέζπιζη 

2ωπος μαθήμαηορ Πληποθοπικήρ Γενικήρ Παιδείαρ ηόζο ζηην Α’ όζο και ζηη Β’ Λςκείος. Η 

ελίζρπζε ηεο πξνζθεξόκελεο Πιεξνθνξηθήο Παηδείαο ζην ζεκεξηλό Λύθεην, ζα ζπληειέζεη ζηελ 

νιόπιεπξε κόξθσζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ, κε παξάιιειε  άκβιπλζε ησλ 

θνηλσληθώλ αληζνηήησλ. 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 


