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Αξιότιµε κ. Υπουργέ 

Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ  

 



Με την επιστολή µου αυτή θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε το ΦΕΚ Αρ. 

Φύλλου 820, 28 Μαρτίου 2016, τεύχος 2,  γιατί έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 

στους µαθητές του τρίτου επιστηµονικού πεδίου. 

 

Μέχρι σήµερα τα παιδιά έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην βιολογία και έχουν τελειώσει την 

ύλη ελπίζοντας στο επόµενο διάστηµα στις επαναλήψεις.  

 

Με την απόφασή σας να αφαιρέσετε την βιολογία, και να προσθέσετε αυθαίρετα τα 

µαθηµατικά,  τα παιδιά έχουν αποθαρρυνθεί διότι µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα 

πρέπει να καλύψουν την ύλη µιας ολόκληρης χρονιάς.  

 

Γνωρίζοντας τους κόπους και την αγωνία των µαθητών και των οικογενειών τους να 

καταφέρουν µια θέση στο ελληνικό πανεπιστήµιο, θα σας παρακαλούσαµε να κάνετε µία 

εξαίρεση για τους µαθητές του τρίτου επιστηµονικού πεδίου στις φετινές εξετάσεις, 

προσθέτοντας ξανά το µάθηµα της βιολογίας αντί των µαθηµατικών. 

  

Τα παιδιά που ακολούθησαν το τρίτο επιστηµονικό πεδίο, είχαν προσανατολιστεί 

αποκλειστικά στις ιατρικές σχολές. Η  κατάργηση του µαθήµατος της βιολογίας θα 

επιφέρει σηµαντικά κενά στις σπουδές τους καθώς και στην επιστηµονική τους 

κατάρτιση.  

Επιπρόσθετα είναι τελείως παράλογο να δίνεις εξετάσεις σε ιατρικές σχολές χωρίς την 

βιολογία και επιπλέον να υπάρχει συντελεστής στην χηµεία 1,3 ενώ στην φυσική που 

δεν έχει καµία σχέση µε τον κλάδο να υπάρχει συντελεστής 1,7 και όλα αυτά να 

λαµβάνουν χώρα λίγες µέρες πριν τις ενδοσχολικές εξετάσεις. 

 

Θα σας παρακαλούσαµε να εξετάσετε το θέµα, όσο τον δυνατόν συντοµότερα, 

λαµβάνοντας υπόψιν την θέση αυτών των παιδιών δίνοντας τους µια ευκαιρία να 

συµµετέχουν ισότιµα στις εξετάσεις, θέτοντας τέλος στην αγωνία και  στον κίνδυνο που 

τίθενται τα όνειρά τους. 
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