
 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Σχολές και Τμήματα Πληροφορικής 

 

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις", το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο 

το θέμα της πρόσβασης των υποψηφίων σε Σχολές και Τμήματα Πληροφορικής. Δυστυχώς, 

από την 2016 έως σήμερα ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική, στην Ο.Π. Θετικών Σπουδών 

εντάσσονταν κλασσικά τμήματα Πληροφορικής (που ανήκουν στην Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και 

Πληροφορικής) αλλά και τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί 

Πληροφορικής, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Πληροφορικής & Επικοινωνίας Συστημάτων, 

Ηλεκτρονικοί και Αυτοματισμού). 

 

Η Ένωσή μας έγκαιρα έχει επισημάνει, ότι ο ορισμός των Πανεπιστημιακών τμημάτων, που θα 

αντιστοιχούν στις Ομάδες Προσανατολισμού (Ο.Π.), σύμφωνα με τις οποίες θα καθορίζονται οι 

επιλογές-προτιμήσεις των υποψήφιων μαθητών, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα σύγχρονα 

επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα. Θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Σπουδών 

Οικονομίας και Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα Πανεπιστημιακά 

τμήματα Πληροφορικής και Οικονομίας, όσο και σε τμήματα συγγενή ως προς το επιστημονικό 

τους πεδίο. Αναλυτικότερα η Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

- τα κλασικά τμήματα Πληροφορικής (Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακών 

Συστημάτων) χωρίς καμία εξαίρεση. 

- τα τμήματα Οικονομίας και Διοίκησης. 

- τα τμήματα Μαθηματικών, Γεωγραφίας και Στατιστικής χωρίς καμία εξαίρεση και  

- τα τμήματα στα οποία δίδεται πρόσβαση ανεξαρτήτως Ο.Π. 
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Ως εκ τούτου, η Π.Ε.ΚΑ.Π. με την ευκαιρία της προσπάθειας εξορθολογισμού του συστήματος 

εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνει τα κάτωθι: 

- Ένταξη όλων των τμημάτων Πληροφορικής (και των συναφών) στην Ο.Π. Σπουδών 

Οικονομίας και Πληροφορικής.  

- Οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, που επιλέγουν τμήματα Πληροφορικής 

(κλασικά τμήματα Πληροφορικής / τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής), να έχουν 

υποχρεωτικά ως εξεταζόμενο το μάθημα της Πληροφορικής. 

- Οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, που επιλέγουν τμήματα Μηχανικών με 

συγγενή προγράμματα σπουδών ως προς το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής 

(Τοπογράφοι, Πολιτικοί, Πολεοδόμοι, Αρχιτέκτονες, Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

Παραγωγής, Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μουσικής Τεχνολογίας), να έχουν τη 

δυνατότητα προαιρετικά να επιλέγουν ως εξεταζόμενο το μάθημα της Πληροφορικής. 

 

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να σταματήσει τις λανθασμένες επιλογές των 

τελευταίων ετών, που παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων σε τμήματα Πληροφορικής, 

χωρίς να εξετάζονται σε μάθημα Πληροφορικής και επομένως να έχουν ουσιαστικά ελλιπείς 

γνώσεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Σήμερα, που είναι σε εξέλιξη ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός της Παιδείας και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, είναι η 

ώρα να διορθωθεί η συγκεκριμένη στρέβλωση του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 
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