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Στρατηγάκης, Στράτος. Το χρονοδιάγραµµα του νέου συστήµατος εισαγωγής (4.9.2018) 
Τα βασικά στοιχεία του νέου συστήµατος είναι η θεσµοθέτηση 4 οµάδων προσανατολισµού που οδηγούν σε 
ένα µόνο επιστηµονικό πεδίο η κάθε µία. Συνεπώς δεν υπάρχει 5ο µάθηµα και πρόσβαση σε σχολές και 
δεύτερου πεδίου. Καταργείται η διδασκαλία και η εξέταση των λατινικών που τα αντικαθιστά η Κοινωνιολογία. 
Ακόµη καθιερώνεται η πρόσβαση σε σχολές χαµηλής ζήτησης χωρίς εξετάσεις, µόνο µε την απόκτηση του 
απολυτηρίου λυκείου. Καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων. Αλλάζει ο τρόπος 
απόκτησης του απολυτηρίου λυκείου. Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν δύο µηχανογραφικά. Ένα στο τέλος της 
Β Λυκείου και ένα στο τέλος της Γ Λυκείου. 

 
Ας δούµε το χρονοδιάγραµµα της πορείας µέχρι την εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές. Στη Β Λυκείου δεν θα 
έχουµε καµία αλλαγή πλην του µαθήµατος της Πολιτικής Παιδείας. Στο τέλος της Β Λυκείου οι υποψήφιοι θα 
κληθούν να συµπληρώσουν ένα µηχανογραφικό µε 10 µόνο σχολές και µετά από λίγες µέρες θα µάθουν αν 
κάποια από τις 10 σχολές που δήλωσαν θα είναι ελεύθερης πρόσβασης. Αν είναι έστω µία σχολή ελεύθερης 
πρόσβασης τότε θα µπορούν να εισαχθούν σ’ αυτή χωρίς να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις αφού πάρουν 
το απολυτήριο λυκείου. ∆εν θα µπορούν, όµως, να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και δεν θα έχουν το 
δικαίωµα µετεγγραφής. Αν δεν υπάρχει καµία χαµηλής ζήτησης σχολή στο µηχανογραφικό τους αναγκαστικά 
οδηγούνται στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τον Σεπτέµβριο της Γ' Λυκείου ξεκινούν τα µαθήµατα στο σχολείο και είναι µόνο 7 τα διδασκόµενα 
µαθήµατα. Τα τρία µαθήµατα της οµάδας προσανατολισµού, η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τα 
Θρησκευτικά, ένα µάθηµα επιλογής και η Γυµναστική. 
Τον Φεβρουάριο της Γ' Λυκείου δηλώνουν αν θα εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις ή αν παραιτούνται 
από αυτές και επιλέγουν να εισαχθούν στη σχολή χαµηλής ζήτησης που υπάρχει στο µηχανογραφικό που 
συµπλήρωσαν στο τέλος της Β Λυκείου. Η απόφαση αυτή δεν ανακαλείται µε κανένα τρόπο. 
Τον Μάιο της Γ' Λυκείου δίνουν όλοι οι µαθητές της Γ Λυκείου εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου 
λυκείου, ανεξάρτητα από το αν θα εξεταστούν ή όχι στις πανελλήνιες. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του 
απολυτηρίου λυκείου είναι διαφορετικές από τις έως τώρα γνωστές ενδοσχολικές εξετάσεις. Τα εξεταζόµενα 
µαθήµατα είναι µόνο 4. Η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία και τα τρία µαθήµατα της οµάδας 
προσανατολισµού. Τα θέµατα ορίζονται από καθηγητές σε επίπεδο δήµου ή νοµού, τα γραπτά έχουν 
καλυµµένα τα ονόµατα και η βαθµολόγηση γίνεται από καθηγητές άλλων σχολείων. Ο βαθµός του κάθε 
µαθήµατος προκύπτει κατά 60% από τους βαθµούς των τετραµήνων και κατά 40% από το γραπτό βαθµό 
στα 4 γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα. Στα υπόλοιπα µαθήµατα οι βαθµοί των τετραµήνων δίνουν τον 
τελικό βαθµό. Η Γυµναστική δεν µετράει στο απολυτήριο. 
Τον Ιούνιο όσοι έχουν δηλώσει το Φεβρουάριο συµµετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις µπορούν να 
εξεταστούν στα ίδια 4 µαθήµατα που εξετάστηκαν και στις απολυτήριες εξετάσεις και σε όποια ειδικά 
µαθήµατα έχουν δηλώσει το Φεβρουάριο ότι θα εξεταστούν. 
Στο τέλος Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθµολογίες των πανελληνίων εξετάσεων και ακολουθεί η 
συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου, όπως συµβαίνει µέχρι τώρα, µε τη δυνατότητα των υποψηφίων 
να δηλώσουν µέχρι και όλες τις σχολές του µοναδικού πεδίου τους. 
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