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Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. επέρχονται οι εξής αλλαγές που
αφορούν στην πρόσβαση υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Α) Καταργείται η βάση εισαγωγής για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στη
διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την εισαγωγή τους
με το ποσοστό είτε του 90%
είτε του 10%
των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος ή Σχολής των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της
ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Β) Επίσης καταργείται η βάση για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και ΤΕΕ
Β΄ κύκλου
, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την
εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού.

Γ) Παραμένει η βάση στο ειδικό μάθημα, κατά συνέπεια ο υποψήφιος που μεταξύ των
Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή
περισσότερα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσικά μαθήματα, Ελεύθερο Σχέδιο και
Γραμμικό Σχέδιο), πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα
και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της
προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

Δ) Ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική
κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού αποφοίτων Ελληνικών Λυκείων
και εξετάζονται σε πέντε (5) μαθήματα
μπορούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία επιλογής εφόσον συγκεντρώσουν
σύνολο μορίων ίσο με τριάντα πέντε μόρια (στην κλίμακα 0-100)
, ενώ οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού
αποφοίτων ξένων Λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας Γενικής Παιδείας μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μόνο εφόσον συγκεντρώσουν στο ως άνω μάθημα βαθμό ίσο με το
μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού, δηλαδή τουλάχιστον 50 στην κλίμακα 0-100.
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