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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/
128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής από−
φασης. .....................................................................................................
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Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματι−
κού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση. ............................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/27465/Β6
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/
Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ
Α΄−41)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ
Α΄−146)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ
Α΄−29)
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ
1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
6. Τα σχετικά έγγραφα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και λοιπών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης με τα οποία προτείνονται τα Τμήματα και οι Σχολές
για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού τους
αντικειμένου, οι υποψήφιοι για εισαγωγή απαιτείται να
εξετάζονται και σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα
ή να υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση ή πρακτική
δοκιμασία.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ

Α΄−98), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
Φ253/128314/Β6/10.12.2002 (ΦΕΚ 1538/τ.Β΄) υπουργική
απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπι−
στημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα
αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες
για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές,
τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμο−
λόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και
πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια» ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1) α. Στο εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
η φράση: « Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
αντικαθίσταται λόγω μετονομασίας από τη φράση: «Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας».
β. Στο εδάφιο θ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου
και μετά τη φράση: «Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρ−
χαιοτήτων και Έργων Τέχνης» προστίθεται η φράση:
«Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδι−
ασμού Αντικειμένων».
2) Η ενότητα Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως: «Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού
έτους 2010−2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μα−
θήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩ−
ΣΗ
Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτα−
σης περίπου 330−370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προ−
σμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των
άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το πε−
ριεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.
Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις
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ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις δι−
ακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις
διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.
1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνονται 8−10 ερωτήσεις επί του κειμένου.
α) Οι τρεις−τέσσερις (3−4) πρώτες απαιτούν μια «σύ−
ντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η
ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόη−
μα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή
το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε
ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμε−
νο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών
απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά
και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την
επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από
το βαθμολογητή.
β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή»,
δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να
επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις
ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου
να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή
υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τρι−
άντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες
κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κε−
ντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.
2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο
τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμο−
ποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την
κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περι−
λαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέ−
ξης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν
ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από
άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με
τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης:
«συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρό−
τασης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται
αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική
ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης:
«συμπλήρωση».
γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπε−
δο κειμένου). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγ−
χεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα
στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνε−
κτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση»
ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται
η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από
το κείμενο της εξέτασης.
Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30)
μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμο−
νται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες
κάθε ερώτηση.
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητεί−
ται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης
περίπου 180−200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συ−
μπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των
συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γε−
νική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα
γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση
υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτι−
κή/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος
(π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι
που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα
για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να
είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης
ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να
έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο
δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαρά−
ντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα».
3) Στην ενότητα Γ του άρθρου 2 εδάφιο δ κατά
το μέρος που αφορά ειδικότερα στην εξέταση κατά
ομάδα και ερώτηση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται
ως ακολούθως: «Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση
μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώ−
τες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές
ρυθμικών αξιών με τονισμό στο ισχυρό και στο σχετικώς
ισχυρό μέρος του μέτρου που συγκροτούν τέσσερα ως
έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου».
4) Στο τέλος της πρώτης περιόδου του άρθρου 3 προ−
στίθεται η εξής περίοδος: «Στις ανωτέρω αναφερόμενες
ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι Βεβαίωσης
Πρόσβασης που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄)».
5) Στο τέλος της ενότητας Α «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑ−
ΣΗ» του άρθρου 3 προστίθεται η εξής περίοδος: «Οι
υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄) φέ−
ρουν μαζί τους το δελτίο μαθητικής ταυτότητας (δελτίο
εξεταζομένου) ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης».
6) To άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών
μαθημάτων – Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μα−
θημάτων έχουν:
1. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Α.Ε.Ι.,
Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευ−
σης (Α.Σ.Τ.Ε.) κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου σπουδών Γε−
νικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου
ή άλλου αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική
αίτηση−δήλωση από 1 έως 20 Φεβρουαρίου του έτους
διεξαγωγής των εξετάσεων. Προκειμένου για μαθητές
η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται στο Λύκειο που φοι−
τούν και προκειμένου για αποφοίτους στο Λύκειο που
υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις
των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού ή
Επαγγελματικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο.
2. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.
και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.Τ.Ε.) απόφοιτοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ
(ομάδας Α΄) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία

