
 

Τι αλλάηει στις Πανελλαδικζς Εξετάσεις του 2010 
 
Σελ πεξίνδν 2010-2011 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Σκήκαηα Δξγνζεξαπείαο (Κνδάλε), Αθηηλνινγίαο-Ραδηνινγίαο 
(Καιακάηα), Σερλνινγίαο Ιαηξηθώλ Οξγάλσλ (Άξηα), Ηιεθηξνληθήο (Άξηα), Σερλνινγίαο Τιηθώλ (Μεζνιόγγη), 
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Ηγνπκελίηζα), Γξαθηζηηθήο (έξξεο) θαη ηελ πεξίνδν 2011-2012 ην Σκήκα Βηνηερλνινγίαο 
Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο (ΣΔΙ Καβάιαο-Γξάκα). Σνλ Ινύλην ηνπ 2009 ηδξύζεθε ην Σκήκα Σνπξηζηηθώλ πνπδώλ ζην 
Παλεπηζηήκην Πεηξαηά θαη ην Σκήκα Αζηαηηθώλ πνπδώλ ζην Ιόλην Παλεπηζηήκην. Παξάιιεια κηα αλάζα πξηλ από ηηο 
εζληθέο εθινγέο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2009, ηδξύεηαη ην Σκήκα Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ κε έδξα ην Αγξίλην, 
σο ηέηαξην Σκήκα ηνπ λένπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ελώ ζηηο 2/10/2009 ηδξύνληαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο 
θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνύ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ζην Παλεπηζηήκην 
Ισαλλίλσλ. Μηα κέξα πξηλ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 199/01-10-2009 ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 157/2009 κε ην νπνίν ην 
Σκήκα Ιηαιηθήο θαη Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
θαηαηέκλεηαη ζηα Σκήκαηα: α. Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο β. Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο. 

Παξάιιεια δηάθνξεο ππνζρέζεηο έρνπλ δνζεί γηα λέα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζηα Ισάλληλα, Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ ζηελ Ξάλζε, Γηαηηνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ ζηελ 
Οξεζηηάδα, Δπηζηεκώλ Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ζηε Λακία. Τπνζρέζεηο ππάξρνπλ, αθόκε, γηα ίδξπζε 
Πνιπηερληθήο ρνιήο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαζώο θαη ίδξπζε λέσλ Σκεκάησλ ΣΔΙ: πληήξεζεο Αξραηνηήησλ 
θαη Έξγσλ Σέρλεο ζηα Γηαλληηζά, Πιεξνθνξηθήο θαη ΜΜΔ ζηελ Ιεξάπεηξα, Λνγηζηηθήο ζην Καξπελήζη, Γηαηηνινγίαο 
ζην Αίγην, Γξαθηζηηθώλ Σερλώλ ζηνλ Πύξγν, Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ζηε πάξηε. 

Η ζςμμεηοσή 

ηηο εξρόκελεο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ - Ινπλίνπ 2010 αλακέλεηαη λα πάξνπλ κέξνο ζπλνιηθά πεξίπνπ 
115.000 ππνςήθηνη. Από απηνύο πεξίπνπ 85.000 ζα πξνέξρνληαη από ηα Γεληθά Λύθεηα ηεο ρώξαο (ηειεηόθνηηνη θαη 
απόθνηηνη) θαζώο θαη από ηα ΔΠΑΛ (νκάδα Β΄) θαη πεξίπνπ 12.000 ζα πξνέξρνληαη από ηα ΔΠΑΛ (νκάδα Α΄). 
Παξάιιεια, ιηγόηεξνη από 18.000 απόθνηηνη αλακέλεηαη λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζε ΑΔΙΣΔΙ κε ηελ θαηεγνξία 10% 
(ρσξίο εμεηάζεηο). 

Η κεγαιύηεξε θαηεγνξία ππνςεθίσλ, γλσζηή σο θαηεγνξία ηνπ 90%, νη ππνςήθηνη ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη νη 
ειάρηζηνη ππνςήθηνη ηεο Β΄ νκάδαο ηνπ ΔΠΑΛ, ζύκθσλα κε ηα πξώηα ζηνηρεία ηνπ ΤΠΔΠΘ κνηξάδνληαη ζηηο ηξεηο 
Καηεπζύλζεηο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν: ε κεξίδα ηνπ ιένληνο, πεξίπνπ 38.000-39.000 ππνςήθηνη, έρνπλ εληαρζεί ζηελ 
Σερλνινγηθή Καηεύζπλζε, πεξίπνπ 34.000-35.000 ζηε Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε, ελώ νη ππνςήθηνη ηεο Θεηηθήο 
Καηεύζπλζεο είλαη ιηγόηεξνη από 11.000. 

ύκθσλα επίζεο κε ηα πξώηα ζηνηρεία, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ θεηηλώλ ππνςεθίσλ επηιέγεη σο «έθην κάζεκα» 
ηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ελώ ζε κηθξή απόζηαζε επηιέγνληαη ηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο. Καη θέηνο ε 
Ιζηνξία θαη ε Φπζηθή Γεληθήο Παηδείαο επηιέγνληαη από ειάρηζηνπο ππνςεθίνπο, πνπ δελ μεπεξλνύλ ζπλνιηθά ην 2% 
ησλ ππνςεθίσλ. 

 
Νέορ ηπόπορ εξέηαζηρ ηων Ειδικών Μαθημάηων 

ΓΙΑ ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ εηζαγσγήο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2010-2011 θαη εθεμήο ε εμέηαζε θάζε Δηδηθνύ Μαζήκαηνο 
Ξέλεο Γιώζζαο γίλεηαη σο εμήο: Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ δίλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο 
απζεληηθό θείκελν έθηαζεο πεξίπνπ 370 ιέμεσλ. Γίλνληαη 10 εξσηήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ. Η θαηαλόεζε γξαπηνύ 
ιόγνπ βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο ζηελ 100βαζκε θιίκαθα, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζηελ θάζε εξώηεζε 
κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δηδηθώλ Μαζεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηε Γισζζηθή επίγλσζε, δίλνληαη ηξεηο (3) 
δξαζηεξηόηεηεο/αζθήζεηο κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα κε ηξόπν 
νξζό θαη θαηάιιειν γηα ηελ θάζε πεξίζηαζε. Οη δξαζηεξηόηεηεο/αζθήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε γισζζηθή 
επίγλσζε δελ έιθνληαη ππνρξεσηηθά από ην θείκελν ηεο εμέηαζεο. Η γισζζηθή επίγλσζε βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα 
(30) κνλάδεο ζηελ 100βαζκε θιίκαθα, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ηζόηηκα ζε θάζε εξώηεζε, δειαδή δύν (2) κνλάδεο ζε 
θάζε εξώηεζε. 

 


