
Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές 

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται  στις επόμενες παραγράφους 

σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και 

στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα 

εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί 

αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του 

μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης 

σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να 

αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους. 

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Ανακοίνωση που 

έδωσε  τέλος στην αγωνία των μαθητών που φοιτούν σήμερα στη Β’ Λυκείου. Αυτών που, 

παλιότερα, είχαμε χαρακτηρίσει «πειραματόζωα». Ήταν οι πρώτοι -και τελευταίοι-  που 

έδωσαν εξετάσεις υπό την τράπεζα Θεμάτων ως Α’ Λυκείου. Έφτασαν ως τα μισά της Β’ 

χωρίς να γνωρίζουν σε τί μαθήματα θα εξετασθούν πανελλαδικά ως Γ’, ποιά είναι τα 

μαθήματα της Β’ που θα κρίνουν την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, ποιές είναι 

οι κατευθύνσεις της Γ’ και σε τί σχολές οδηγούν. Η κυβερνητική αλλαγή που έγινε πριν 2-3 

μήνες επέτεινε την αβεβαιότητα. Η νέα κυβέρνηση ήταν δεδηλωμένα αντίθετη στο ισχύον 

σύστημα, ήθελε να το καταργήσει. Τι θα προλάβαινε όμως να κάνει ; 

Ευτυχώς η νέα ηγεσία του υπουργείου είχε τη σοβαρότητα να δηλώσει ότι δεν μπορεί να 

κάνει άμεσα τις αλλαγές που θα ήθελε. Όρισε την επόμενη διετία και το εξεταστικό 

σύστημα που παρουσιάζεται ως μεταβατικό. Με αυτό θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των 

πανελλαδικών του 2016 και του 2017. Για τις επόμενες χρονιές θα εκπονηθεί νέο σύστημα. 

Δικαιολόγησε την επιλογή της ως εξής : «Προϋπόθεση για την εφαρμογή του «Νέου 

Λυκείου» ήταν η προετοιμασία αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων και νέων 

βιβλίων. Καμία όμως, προετοιμασία δεν είχε γίνει από τις προηγούμενες ηγεσίες ώστε να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία με τους νόμους που θα ίσχυαν από την νέα 

σχολική χρονιά, με αποτέλεσμα η νέα ηγεσία του υπουργείου να παραλάβει ένα σύστημα 

γεμάτο ελλείψεις και αγκυλώσεις.» 

Έτσι θα ηρεμήσουν οι ταλαιπωρημένοι μαθητές της Β Λυκείου. Η βάση του νέου 

συστήματος είναι το υπάρχον σύστημα με διαφοροποιήσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο. Τα 

βιβλία δεν θα αλλάξουν, δεν ήταν και χρονικά εφικτό. Θα χρειαστούν μικροαλλαγές σε 

κάποια μαθήματα που δεν διδάχτηκαν στη Β Λυκείου όπως η Χημεία και τα Λατινικά. Τα 

προγράμματα σπουδών παραμένουν ίδια, αφού δεν υπήρχε χρόνος για να υλοποιηθούν τα 

προγράμματα σπουδών που είχε ανακοινώσει ο κ. Λοβέρδος τις ημέρες των εκλογών. Η 

επιλογή των πεδίων θα γίνεται με τη δήλωση που κάνουν οι μαθητές το Φεβρουάριο για 

τη συμμετοχή τους ή μη στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συνεπώς δεν θα υπάρχει η ανάγκη 

να αποφασίσουν το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως όριζε ο νόμος 

του κ. Αρβανιτόπουλου. Βλέπετε, για το το πολύπαθο Λύκειο έχουν γίνει δύο νόμοι και δύο 

προτάσεις μέσα σε τρία χρόνια. Όλες αυτές έγιναν για τις Πανελλαδικές του 2016 και 

συγκεκριμένα : Η πρόταση της Α. Διαμαντοπούλου την οποία, δεν υιοθέτησε στη συνέχεια 

η κυβέρνηση Σαμαρά. Ο  νόμος του Κ. Αρβανιτόπουλου που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 

2013. Ο τροποποιητικός  νόμος του Α. Λοβέρδου που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2014. Η 
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πρόταση της νυν πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Έπεται η πρόταση για τις 

πανελλαδικές του 2018 … Αλλά  ας δούμε από την αρχή το νέο σύστημα. 

3 νέες κατευθύνσεις. 

Η Β’ Λυκείου έχει δύο Ομάδες Προσανατολισμού (κατευθύνσεις). Ανθρωπιστικών Σπουδών 

η μία. Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών η άλλη. Η επόμενη Γ’ Λυκείου θα έχει 3 

κατευθύνσεις, διαφοροποιημένες από αυτές που υπάρχουν σήμερα τόσο ως προς τα 

εξεταζόμενα μαθήματα όσο και ως προς τις σχολές στις οποίες οδηγεί η καθεμία. 

Τα μαθήματα προσανατολισμού. 

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:    

Διδασκόμενα μαθήματα ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών : Αρχαία, 

Ιστορία κατεύθυνσης, Λατινικά, Λογοτεχνία κατεύθυνσης, Κοινωνιολογία 

Διδασκόμενα μαθήματα ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών : Μαθηματικά 

κατεύθυνσης, Φυσική κατεύθυνσης, Χημεία κατεύθυνσης, Βιολογία κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ 

(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 

Διδασκόμενα μαθήματα ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και 

Πληροφορικής : Μαθηματικά κατεύθυνσης, ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), Ιστορία  

κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), 

Κοινωνιολογία 

Τα επιστημονικά πεδία 

Όλες οι σχολές κατατάσσονται σε 5 επιστημονικά πεδία, τα εξής :  

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)  
2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)  
3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)  
4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)  
5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)  
 
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω 
Επιστημονικά πεδία. 
 

Σε πόσα μαθήματα εξετάζονται 
 
Στις εξετάσεις εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και στις 

μαθήτριες οι εξής δυνατότητες: 

Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο 

επιστημονικό πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα 

εισαγωγής (Ν.4186/2013). 



Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο 

επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή 

Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που παρατίθενται. 

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα 

οποία θα έχουν πρόσβαση. 

Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα 

Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με 

υπουργική απόφαση. 

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες 

προσανατολισμού. 

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 

Κάθε ομάδα προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η ομάδα προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα 

ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε ομάδα 

προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να 

επιλέξει μία ή δύο. Οι επιλογές φαίνονται στα σχήματα που έδωσε στη δημοσιότητα το 

Υπουργείο Παιδείας. 

        

 



Εκκρεμότητες 

Εκκρεμεί ακόμη η ανακοίνωση των σχολών που θα περιλαμβάνει το κάθε πεδίο και τα 

μαθήματα βαρύτητας κάθε πεδίου. Αυτό θα κρίνει πολλές από τις επιλογές των υποψηφίων 

αφού το βασικό κριτήριο του κάθε υποψηφίου το οποίο είναι η σχολή ή  ο συνδυασμός 

σχολών που έχει ως στόχο συνδυάζεται πάντα και με το «ναι, αλλά ποιά μαθήματα θα 

δώσω ;»  

Προβλήματα 

Τα έχει διατυπώσει ήδη ο αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης : «Βλέπουμε ότι οι επιλογές 

αυξάνονται κατά πολύ και αυτό είναι καλό για τους μαθητές, αφού αυτό ζητούσαν, αλλά το 

σύστημα δεν θα είναι δίκαιο. Δεν θα έχουν όλοι οι μαθητές ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις 

σχολές των πεδίων, γιατί θα υπάρχουν δύο βασικά μαθήματα σε κάθε πεδίο, όπως και 

τώρα, με σκοπό να περιορίζονται οι αταίριαστες επιλογές, όπως για παράδειγμα να 

εισάγονται μαθητές από τις θεωρητικές σπουδές στις ιατρικές σχολές. Με κάποια μείωση 

μορίων, που θα υπάρξει, θα μπορούν στην πράξη να διεκδικήσουν θέση στα ΤΕΙ των 

Επιστημών Υγείας. Πρόβλημα θα υπάρξει με την εισαγωγή στις σχολές της πληροφορικής 

και τις φυσικομαθηματικές που δεν θα μπορούν να συνδυαστούν από καμία ομάδα 

προσανατολισμού. Ίσως μία αλλαγή στην πρόσβαση από τις οικονομικές σχολές να έλυνε το 

πρόβλημα. Δηλαδή αντί να υπάρχει η δυνατότητα να πάει κάποιος στις επιστήμες υγείας με 

τη Βιολογία Γενικής Παιδείας να μπορούσε να πάει στις Θετικές Επιστήμες με Φυσική 

Κατεύθυνσης, γιατί κακά τα ψέματα οι Επιστήμες Υγείας απαιτούν γνώσεις φυσικής και 

χημείας και δεν είναι λογική επιλογή από την ομάδα προσανατολισμού των οικονομικών 

σπουδών και της πληροφορικής, ενώ είναι λογικό να μπορεί κάποιος να δηλώσει 

πληροφορική, οικονομικά και μαθηματικό.» 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που υπάρχει και δεν λύθηκε ούτε με τη νέα πρόταση 

είναι ότι θα μπορούν να εισάγονται στην ίδια σχολή υποψήφιοι που δεν εξετάστηκαν στα 

ίδια μαθήματα. Συμβαίνει έως τώρα με τις οικονομικές ή με τις στρατιωτικές σχολές. 

Συμβαίνει και με τους φετινούς υποψήφιους Θετικής και Τεχνολογικής οι οποίοι έχουν τις 

περισσότερες σχολές ως κοινή δυνατότητα. Διατηρούνται δηλαδή, χωρίς να υπάρχει 

πρόθεση, συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Καλώς εισάγονται στα Παιδαγωγικά τμήματα 

υποψήφιοι από όλες τις κατευθύνσεις, κακώς όμως εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα. 

Θα αποδειχθεί τα αμέσως επόμενα δύο χρόνια ότι από κάποια από τις τρεις κατευθύνσεις 

αυτό θα είναι πιο «εύκολο». Από ποια ; Εδώ πλέον κριτήριο δεν θα είναι μόνο τα μαθήματα 

αλλά και το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων. 

Σίγουρα κανένας δεν θα μπορούσε μέσα σε δύο μήνες να θεραπεύσει παθογένειες 

δεκαετιών. Διορθώθηκαν, τουλάχιστον, στρεβλώσεις δεκαετιών που απέκλειαν βασικές 

επιστήμες από την εκπαίδευση ή άνοιγαν «εύκολες» διόδους όπως η Τεχνολογική ΙΙ. Το 

κρίσιμο για τη νέα ηγεσία είναι να μην ενδώσει σε συντεχνιακές πιέσεις, όπως έγινε στο 

πρόσφατο παρελθόν. Να μην ξαναζήσουμε γελοιότητες του τύπου Λοβέρδου ο οποίος 

ξεκίνησε από το «δεν θα αλλάξω τίποτα» και τελείωσε με το «δεν μπορεί να μην υπάρχει η 

Πληροφορική στις πανελλαδικές» και «φέρνω τροπολογία». Οι εξετάσεις δεν γίνονται για 

να «βολέψουμε» ειδικότητες καθηγητών, γίνονται για τα παιδιά ! 



Το νέο σύστημα δίνει επιλογές στους μαθητές και, στα πλαίσια του εφικτού σε σχέση με τα 

προγράμματα σπουδών, θα τους επιτρέψει με πιο λογικό τρόπο να εισαχθούν στις 

ανώτατες σχολές. Ένα θετικό του προηγούμενου νόμου που διατηρήθηκε είναι ότι έδωσε 

στα πανεπιστημιακά τμήματα τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνα ποιά θα είναι τα δύο 

βασικά μαθήματα που θα δίνουν επιπλέον μόρια για την εισαγωγή. Έτσι, ελπίζουμε ότι θα 

αποφύγουμε φαινόμενα όπως η εισαγωγή πρωτοετών φοιτητών σε ΑΕΙ για τα οποία όμως 

δεν είχαν τις στοιχειώδεις γνώσεις αφού δεν είχαν διδαχθεί καν απαιτούμενο μάθημα στο 

σχολείο. Η ηγεσία του υπουργείου πήρε παράταση δύο χρόνια για να τα διορθώσει όλα 

αυτά. Το σύστημα που προτάθηκε είναι μεταβατικό. Θα εφαρμοστεί μόνο για τα επόμενα 

δύο χρόνια και έχουμε όλο το περιθώριο για να συζητήσουμε το επόμενο. Η ελπίδα 

παραπέμπεται για το 2018 … 

Ντάλης Βαγγέλης  

Διευθυντής Σπουδών των φροντιστηρίων π ρ ό τ α σ η. 

 

  

 

 


