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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
                                     ----- 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ      Μαξνύζη,    3 -  10  - 2013 
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                          -----         Φ.251/142167/Β6    ΔΠΔΙΓΟΝ   
Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 - ΜΑΡΟΤΙ 
Ιζηνζειίδα: www. minedu.gov.gr 
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           Βαζηιηθή Δπζπκίνπ  (γηα ηα ΔΠΑΛ) ηει.2103442688  
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    ΠΡΟ: 1. Γηεπζύλζεηο Γ.Δ. 

     2. ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 
     3. ΚΔΤΠ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 

     ΚΟΙΝ: Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπ/ζεο 

Θέμα: Ειζαγωγή ζηην Σπιηοβάθμια Εκπαίδεςζη ζηο 10% ηων θέζεων ειζακηέων (σωπίρ νέα 

εξέηαζη). 

 

ην Νόκν 4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 193 Α΄), πνπ ςεθίζηεθε πξόζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 33 ηνπ άξζξνπ 39 νξίδεηαη :  
«33. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ Λπθείνπ, ην νπνίν παξέρεη πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
νη νπνίνη επηζπκνύλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Τκήκα, Σρνιή ή Εηζαγσγηθή Καηεύζπλζε Α.Ε.Ι. κπνξνύλ λα 
κεηέρνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θάζε Τκήκαηνο, Σρνιήο ή Εηζαγσγηθήο Καηεύζπλζεο, 
ρσξίο λέα εμέηαζε, κε βάζε ηε βαζκνινγία ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζήο ηνπο ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα, 
εηδηθά καζήκαηα θαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τν δηθαίσκα απηό αζθείηαη 
εληόο ελόο (1) έηνπο απηνύ πνπ έπεηαη ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζεο ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα, εηδηθά 
καζήκαηα θαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ.» 

 

Καη΄εθαξκνγήλ ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, γίλεηαη ζαθέο όηη: 

1. ε όζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζησλ ΓΔΛ ή εκεξήζησλ ΔΠΑΛ-Β΄, 
εμαθνινπζεί λα δίλεηαη ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα 
εμέηαζε, κόλν γηα κία  (1) θνξά  θαη κόλν γηα ην ακέζσο επόκελν έηνο από απηό πνπ εμεηάζηεθαλ. 

2. ε όζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζησλ ΔΠΑΛ-Α΄, δίλεηαη γηα πξώηε θνξά ην 
δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε κόλν γηα κία  (1) 
θνξά  θαη κόλν γηα ην ακέζσο επόκελν έηνο από απηό πνπ εμεηάζηεθαλ. 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ 1 θαη 2 πεξηπηώζεηο, θέξλνπκε ηα αθόινπζα παξαδείγκαηα:  

- ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε παλειιαδηθά ην 2013 ζε εκεξήζην ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 
10% κόλν ην 2014. 

- ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε παλειιαδηθά ηειεπηαία θνξά ην 2012 ζε εκεξήζην ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, δελ κπνξεί λα είλαη 
ππνςήθηνο γηα ην 10% ην 2014, γηαηί ζα έρνπλ κεζνιαβήζεη 2 έηε από ηελ ηειεπηαία ηνπ εμέηαζε, αλεμάξηεηα αλ  
ρξεζηκνπνίεζε ην δηθαίσκα ηνπ 10% ην 2013. 
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3. Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ κε ηε 

βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηα παλειιαδηθά καζήκαηα, ηα εηδηθά καζήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο 
δνθηκαζίεο, ρσξίο λα εμεηαζηνύλ μαλά ζε θάηη από ηα πξνεγνύκελα.  

Γηα ηελ παξαπάλσ 3 πεξίπησζε, θέξλνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 

- ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε ην 2013 ζε εκεξήζην ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ζηα παλειιαδηθά καζήκαηα, ζε θάπνην εηδηθό 
κάζεκα θαη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΤΕΦΑΑ, κπνξεί ην 2014 λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 10% κε ηε 
βαζκνινγία θαη ηα κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε ην 2013, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε ην 2014 λα 
εμεηαζηεί μαλά ζε θάηη από ηα πξνεγνύκελα. Άξα, δελ εμεηάδεηαη μαλά νύηε ζηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη ζηα 
αγσλίζκαηα γηα ηα ΤΕΦΑΑ, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ ίζρπαλ σο θέηνο.  

 

Παξαθαινύληαη νη θ. Γηεπζπληέο ησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (γηα ηηο ΟΜΑΓΔ Α΄ θαη Β΄) λα ελεκεξώζνπλ 
ηνπο καζεηέο ηεο ηξίηεο (Γ΄) ηάμεο ησλ Λπθείσλ ηνπο θαη λα αλαξηήζνπλ ηελ παξνύζα ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ.    

  

 

              

                          Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
     

                                          ΜΑΡΙΑ  ΔΟΚΟΤ 

 

 

ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ :  1. Γξ. θ. Τπνπξγνύ, θ. Τθππνπξγνύ, θ. Γελ. Γξακκαηέα 

      2. Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

      3. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ, ηκήκαηα Α & Β 
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