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Aπό το &Upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&omicron;
&Pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf;, &Delta;&iota;ά
&Beta;ί&omicron;&upsilon; &Mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;
&kappa;&alpha;&iota;
&Theta;&rho;&eta;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;ά&tau;&omega;&nu;
ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έχει αναρτηθεί η απόφαση του αριθμού
των εισακτέων με τα λεπτομερή στοιχεία για την κατανομή του αριθμού των εισακτέων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστός ο αριθμός των εισακτέων από
κάθε κατηγορία αναλυτικά και με πλήρη διαφάνεια. Με τον τρόπο αυτό τα ιδρύματα θα
γνωρίζουν από τώρα τον μέγιστο αριθμό φοιτητών που θα υποδεχτούν τον Σεπτέμβριο.
Είναι επίσης, η πρώτη φορά που όλοι οι πρωτοετείς θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο
ίδρυμα που θα φοιτήσουν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους, χωρίς την διαδικασία των
μετεγγραφών στο μέσον της χρονιάς αφού από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι
μετεγγραφές αντικαθίστανται από καθορισμένο αριθμό εισακτέων για κάθε μια από τις
κατηγορίες αυτές. Οι υποψήφιοι που είχαν δικαίωμα μετεγγραφής, θα διεκδικούν πλέον την
εισαγωγή τους βάσει των μορίων τους και των προτιμήσεών τους στις επιπλέον θέσεις των
ειδικών περιπτώσεων πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων.

Πιο αναλυτικά, η κατανομή περιλαμβάνει:

Α. Ορισμό και κατανομή των θέσεων ανά ίδρυμα και τμήμα για τις κύριες κατηγορίες κ
αι συγκεκριμένα:

1) τον αριθμό θέσεων που δίνεται για τους υποψηφίους ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Β΄) που διεκδικούν
&pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό
&theta;έ&sigma;&epsilon;&omega;&nu;
&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&kappa;&tau;έ&omega;&nu; 10%
, χωρίς νέα εξέταση.

2) τον αριθμό θέσεων που δίνεται για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ
Α΄), που διεκδικούν
π &omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό
&theta;έ&sigma;&epsilon;&omega;&nu;
&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&kappa;&tau;έ&omega;&nu; 20%
.
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3) τον αριθμό θέσεων που δίνεται για τους υποψηφίους των εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ A΄)
που διεκδικούν
&pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό
&theta;έ&sigma;&epsilon;&omega;&nu;
&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&kappa;&tau;έ&omega;&nu; 1%
.

4) τον αριθμό θέσεων που δίνεται για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Β΄) που διεκδικούν
&pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό
&theta;έ&sigma;&epsilon;&omega;&nu;
&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&kappa;&tau;έ&omega;&nu; 1% &kappa;&alpha;&theta;'
&upsilon;&pi;έ&rho;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;
&sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;&omicron;ύ
&alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;&omicron;ύ
&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&kappa;&tau;έ&omega;&nu;
.

5) τον αριθμό θέσεων που δίνεται για τους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Β΄),
&omicron;&iota; &omicron;&pi;&omicron;ί&omicron;&iota;
&sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&epsilon;ί&chi;&alpha;&nu;
&sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &phi;&epsilon;&tau;&iota;&nu;έ&sigmaf;
&pi;&alpha;&nu;&epsilon;&lambda;&lambda;ή&nu;&iota;&epsilon;&sigmaf;
&epsilon;&xi;&epsilon;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;
.

Β. Ορισμό και &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&omicron;&mu;ή &tau;&omega;&nu;
&epsilon;&pi;&iota;&pi;&lambda;έ&omicron;&nu;
&theta;έ&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu;
&epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;ώ&nu;
&pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&omega;&nu;
(Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια), για κάθε ανωτέρω κατηγορία.

Γ. Ορισμό και κατανομή του αριθμού θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά ίδρυμα
και τμήμα για:

1) &alpha;&theta;&lambda;&eta;&tau;έ&sigmaf; &mu;&epsilon;
&delta;&iota;&alpha;&kappa;&rho;ί&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; (&alpha;&nu;ά
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&kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ί&alpha;)

2) &tau;έ&kappa;&nu;&alpha; &Epsilon;&lambda;&lambda;ή&nu;&omega;&nu;
&tau;&omicron;&upsilon;
&epsilon;&xi;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&omicron;ύ (&alpha;&nu;ά
&kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ί&alpha;)

3) &alpha;&lambda;&lambda;&omicron;&delta;&alpha;&pi;&omicron;ύ&sigmaf; &alpha;&lambda;&lambda;&omicron;&gamma;&epsilon;&nu;&epsilon;ί&sigmaf;
(&alpha;&nu;ά &kappa;&alpha;&tau;&eta;&gamma;&omicron;&rho;ί&alpha;)

4) Έ&lambda;&lambda;&eta;&nu;&epsilon;&sigmaf;
&pi;&omicron;&lambda;ί&tau;&epsilon;&sigmaf;
&Mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&omicron;&upsilon;&lambda;&mu;&alpha;&nu;&iota;
&kappa;ή&sigmaf;
&mu;&epsilon;&iota;&omicron;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf;
&tau;&eta;&sigmaf; &Theta;&rho;ά&kappa;&eta;&sigmaf;

5) &pi; ά&sigma;&chi;&omicron;&nu;&tau;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό
&sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;έ&sigmaf;
&pi;&alpha;&theta;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;
(&pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό 5%)
.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση του αριθμού εισακτέων &epsilon;&delta;ώ .
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