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Οι εξετάσεις για την
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την από
απόλυση
του μαθητή από το Λύκειο,
Λύκειο σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της
τάξης αυτής που προκύπτουν:
α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης Ημερησίου και Δ ́ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη
του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την
Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσα
Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική
τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης
Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και
γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά
Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδ
Ομάδα Μαθημάτ
Μαθημάτων Προσα
Προσανατολισμού και Επιστημονικό
Επιστημονικό
Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία
Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την
εισαγωγή τους.
Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα
ένα (1) μάθημα,
μάθημα από τα Πανελλαδικώς
εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου
διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου
εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α΄
Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα
εξεταζόµενα µαθήµατα ανά Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και
Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
1.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2.

Λατινικά

3.

Ιστορία

ΘΕΤΙΚΕΣ& ΤΕΧ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2.

Μαθηματικά

3.

Φυσική

4.

Χημεία

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2.

Φυσική

3.

Χημεία

4.

Βιολογία

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2.

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

3.

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

4.

Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1.

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2.

Μαθηματικά& Στοιχεία Στατιστικής

3.

Ιστορία

4.

Αρχές Φυσικών Επιστημών

Εισαγωγή στην Τριτοβά
Τριτοβάθμια Εκπαί
Εκπαίδευση
Α. Οι Βαθμο
Βαθμοί των τεσσάρων Πανελλαδικώς Εξεταζομένων μαθημά
μαθημάτων
και
Β. Ο Μ.Ο. των γενικών βαθμώ
βαθμών προαγωγή
προαγωγής της Α΄
Α΄ & Β΄
Β΄ τά
τάξης και ο γενικό
γενικός
βαθμός από
απόλυσης της Γ΄ τά
τάξης του Γεν
Γενικού Λυκεί
Λυκείου.

Β.Π.Α= Μ.Ο. Α΄
Α΄✗ 0,4 + Μ.Ο.Β
.Ο.Β΄✗ 0,7 + Μ.Ο
Μ.Ο. Γ΄✗ 0,9
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Αυτός ο Β. Π. Α. είναι ο 5ος βαθμός.
Οι βαθμοί προαγωγής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης αφού – εάν πρέπει –
έχουν αναπροσαρμοστεί.

ΠΟΤΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ:
•

Αν κάποιος από τους βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος τη
της μίας
μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων
αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει πάνω από 1 μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο.

•

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής της Α΄ και Β΄ τάξης καθώς και ο βαθμός
απόλυσης της Γ΄ τάξης είναι μεγαλύτερος μέχρι και
και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο.
Μ.Ο
των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε
πανελλαδικές εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά
πολλαπλασιάζεται ως έχει με προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

•

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση
σχέση με
τον
τον Μ.Ο.
Μ.Ο των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός
αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του
Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή

