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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019» 

Σας  διαβιβάζουμε  την  με  αριθμ.  Φ.253/139496/Α5/2018  (ΦΕΚ  3729  Β΄)  υπουργική 
απόφαση  με  την  οποία  τροποποιείται  η  με  αριθμ.  Φ.253/142542/Α5/2017  (ΦΕΚ  2995  Β’)  
υπουργική απόφαση    που αφορά στην  ένταξη  των  Σχολών,  των  Τμημάτων  και  των  Εισαγωγικών 
Κατευθύνσεων  στα  Επιστημονικά  Πεδία,  για  την  ενημέρωσή  σας  και  σας  επισημαίνουμε  τα 
παρακάτω: 

 Για  τη  Σχολή  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων  και  τη  Σχολή  Δοκίμων  Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος  ‐  Ελληνικής Ακτοφυλακής,  από  το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020 
και  εφεξής,  η  εισαγωγή  θα  πραγματοποιείται  με  το  σύστημα  των  πανελλαδικών 
εξετάσεων  και  η  πρόσβαση  σε  αυτές  θα  γίνεται  από  το  1ο  Επιστημονικό  Πεδίο 
«Ανθρωπιστικών,  Νομικών  και  Κοινωνικών  Επιστημών»,  το 2ο  Επιστημονικό Πεδίο 
«Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» και το  4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών 
Οικονομίας και Πληροφορική». 

 Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός 
από  το  4ο  Επιστημονικό  Πεδίο  που  είναι  ήδη  ενταγμένο,  προστίθεται  και  στο  1ο 
Επιστημονικό Πεδίο. 

 Το  Τμήμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης,  εκτός 
από  το  3ο  Επιστημονικό  Πεδίο  που  είναι  ήδη  ενταγμένο,  προστίθεται  και  στο  2ο 
Επιστημονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και 

 Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου  Αιγαίου  εκτός  από  το  2ο  Επιστημονικό  Πεδίο  που  είναι  ήδη 
ενταγμένο, προστίθεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5/2018 (ΦΕΚ 949 
Β’) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου 2018, από το ακαδημαϊκό έτος 2019‐
2020 και μετά για την εισαγωγή:  

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ‐  ΤΜΗΜΑ Α΄            

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                      Μαρούσι,      25    ‐  9 ‐ 2018   
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ.251/   159046    /Α5 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληρ: Τσακαλάκη Ρ. 
Τηλ: 210‐3442689                                                                                                 

Fax: 210‐3442098                                                                      ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης 
     2) Διευθυντές Δ/νσεων Δ.Ε. 

                  3) Διευθυντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 
     4) ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

                                                    
                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                     ‐‐‐‐‐
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 στο  Τμήμα  Τουριστικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Πειραιά  και  στο  Τμήμα 
Οικονομικής  και  Διοίκησης  Τουρισμού  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,    οι  υποψήφιοι 
φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά» και 

 στο  Τμήμα  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  του  ΤΕΙ  Δυτ.  Ελλάδας οι  υποψήφιοι φοιτητές 
εξετάζονται  υποχρεωτικά  σε  ένα  από  τα  εξής  ειδικά  μαθήματα  ξένων  γλωσσών: 
«Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά». 

Εξυπακούεται ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα με τη 
διαδικασία  του 10%,  χωρίς νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν εξεταστεί επιτυχώς στην αντίστοιχη 
ξένη γλώσσα το έτος που συμμετείχαν στις εξετάσεις. 

 
Σας  γνωρίζουμε  ότι  όλες  οι  ανωτέρω αλλαγές  θα  ισχύσουν  για  τις  πανελλαδικές  εξετάσεις 

του τρέχοντος σχολικού έτους 2018‐2019. 
 
Παρακαλούμε  όπως  ενημερωθούν  ενυπόγραφα  ότι  έλαβαν  γνώση,  όλοι  οι  μαθητές  του 

τρέχοντος σχολικού έτους. 
 
 

                                                                                                  

                                                                                                        

 

 

                                                                                                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                                                                                      

                                        ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΠΑΤΡΟΥ 

 

 

Εσωτ. διανομή: 

1) Γεν. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγρ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 

2) Δ/νση Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών 

3) Δνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄ 


