
Πρόλογοσ 

 

Το Λφκειο, ωσ το τελευταίο ςτάδιο τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
καλείται να προετοιμάςει το μακθτι για τθ μετάβαςι του ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ. Αυτόσ είναι ζνασ ρόλοσ που, τελικά, υποςκελίηει τουσ υπόλοιπουσ 
ρόλουσ του ςχολείου ςε μεγάλο βακμό. Η διπλι ιδιότθτα του μακθτι – 
υποψθφίου ταλανίηει το ςχολείο αλλά και το ίδιο το παιδί. 

Οι επιλογζσ του μακθτι – υποψθφίου για τον «κφκλο» ςπουδϊν που κα 
ακολουκιςει ανοίγονται ιδθ ςτθ Β’ τάξθ. Ο κακοριςτικόσ ρόλοσ τουσ για τθν  
μετζπειτα πορεία του κακιςτά απαραίτθτθ τθ ςωςτι και ζγκαιρθ ενθμζρωςι 
του. Το φυλλάδιο αυτό ζχει ωσ ςτόχο με εφλθπτο και υπεφκυνο τρόπο να 
ανταποκρικεί ςτο ρόλο αυτό. 

Βαςικόσ γνϊμονασ ςτθ δθμιουργία του ιταν να απευκφνεται κυρίωσ ςτο 
μακθτι όλων των τάξεων του Γενικοφ Λυκείου, ςτο μακθτι – υποψιφιο, ςτο 
γονζα, ςτον κθδεμόνα και δευτερευόντωσ ςτον απόφοιτο – υποψιφιο για τον 
οποίο γίνεται αναφορά μόνο ςτθν τελευταία ενότθτα. 

Στθ δομι του επιχειρείται ζνασ διαχωριςμόσ των ενοτιτων τζτοιοσ, ϊςτε ςε 
κάκε ενότθτα να αναλφεται ζνασ ξεχωριςτόσ όροσ, και θ διαδοχι τουσ να ευνοεί 
τθν ευκεία ανάγνωςθ. Κάποιεσ φορζσ, όμωσ, θ αλλθλεξάρτθςθ των όρων αυτϊν 
κάνει αναγκαία τθν φπαρξθ εςωτερικϊν παραπομπϊν. Αυτό ςυμβαίνει, κυρίωσ, 
ςτισ τελευταίεσ ενότθτεσ, εκεί όπου ολοκλθρϊνεται θ εικόνα του ςυςτιματοσ 
πρόςβαςθσ. Τζλοσ, χρθςιμοποιείται ζνασ υποκετικόσ υποψιφιοσ ωσ ενιαίο 
παράδειγμα εφαρμογισ και κατανόθςθσ των όρων που παρατίκενται κάκε 
φορά. 

 
 
 
Καλζσ και εφςτοχεσ επιλογζσ, καλι ςυνζχεια, καλι ςταδιοδρομία. 
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1. Κατευθύνςεισ 
 
Οι Κατευκφνςεισ είναι μία μορφι εξειδίκευςθσ και επιλογισ γνωςτικοφ τομζα 
για το μακθτι του Γενικοφ Λυκείου. Εμφανίηονται για πρϊτθ φορά ςτθ Β’ τάξθ 
και είναι οι εξισ τρεισ: 

 Θεωρθτικι, 

 Θετικι, 

 Τεχνολογικι, θ οποία χωρίηεται ςτθ Γ’ τάξθ ςε δφο κφκλουσ: 
 Τεχνολογίασ και Ραραγωγισ (Κφκλοσ Ι), 
 Ρλθροφορικισ και Υπθρεςιϊν (Κφκλοσ ΙΙ). 

 
Ο υποψιφιοσ επιλζγει υποχρεωτικά μία από τισ τρεισ Κατευκφνςεισ και, ςτθν 
περίπτωςθ τθσ Τεχνολογικισ ςτθ Γ’ τάξθ, ζναν από τουσ δφο Κφκλουσ. Από τθν 
επιλογι αυτι εξαρτάται ζνα μζροσ των μακθμάτων που κα παρακολουκιςει. Η 
διλωςθ τθσ Κατεφκυνςθσ γίνεται ςτθ Β’ τάξθ, υπάρχει όμωσ θ δυνατότθτα 
αλλαγισ Κατεφκυνςθσ από τθ Β’ ςτθ Γ’ τάξθ. Βζβαια, καλό κα ιταν να τθρθκεί 
μία ενιαία πορεία. Η πιο ςυνθκιςμζνθ και ανϊδυνθ αλλαγι Κατεφκυνςθσ είναι 
από τθ Θετικι τθσ Β’ ςτθν Τεχνολογικι τθσ Γ’ τάξθσ. 
 
Σθμείωςθ: 
Η πλειοψθφία των υποψθφίων τθσ Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ επιλζγει τον 
Κφκλο ΙΙ, γι’ αυτό ςυχνά θ διευκρίνιςθ του Κφκλου παραλείπεται. 

 
2. Μαθόματα 
 
Τα μακιματα που κα παρακολουκιςει ο μακθτισ τθσ Γ’ τάξθσ χωρίηονται ςε: 

 Κατεφκυνςθσ (4 μακιματα ανάλογα με τθν επιλογι τθσ Κατεφκυνςθσ), 

 Γενικισ Ραιδείασ (11 μακιματα), 

 Επιλογισ, (1 μάκθμα). 
 
Τα μακιματα Κατεφκυνςθσ είναι: 

ΘΕΩΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

  Κφκλοσ Ι 
Τεχνολογίασ και Ραραγωγισ 

Κφκλοσ ΙΙ 
Ρλθροφορικισ και Υπθρεςιϊν 

Αρχαία ελλθνικά Μακθματικά Μακθματικά Μακθματικά 

Λατινικά Φυςικι Φυςικι Φυςικι 

Ιςτορία Χθμεία Ηλεκτρολογία 
Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε 

προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 

Νεοελλθνικι 
λογοτεχνία 

Βιολογία Χθμεία-Βιοχθμεία 
Αρχζσ οργάνωςθσ και 

Διοίκθςθσ επιχειριςεων 
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Τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ είναι: 
1 Νεοελλθνικι γλϊςςα 

2 Μακθματικά 

3 Φυςικι 

4 Βιολογία 

5 Ιςτορία 

6 Αρχαία ελλθνικά 

7 Νεοελλθνικι λογοτεχνία 

8 Θρθςκευτικά 

9 Ξζνθ γλϊςςα 

10 Κοινωνιολογία 

11 Φυςικι αγωγι 

 
Από τα οριςμζνα από τθ ςχετικι νομοκεςία μακιματα Επιλογισ, διδάςκονται ςε 
κάκε ςχολείο δφο ι τρία. Ο μακθτισ καλείται να επιλζξει ζνα από αυτά που 
διδάςκονται ςτο ςχολείο του. Για το παρόν φυλλάδιο ενδιαφζρον παρουςιάηουν 
τα εξισ: 

 Το μάκθμα Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ είναι το μόνο που –προαιρετικά– 
εξετάηεται ςε πανελλαδικό επίπεδο. 

 Άλλα μακιματα εξετάηονται γραπτά και άλλα όχι. Αυτό κακορίηει τθν 
ςυμμετοχι τουσ ι μθ ςτο Γενικό Βακμό του Απολυτθρίου, όπωσ κα αναφερκεί 
και ςτθν ενότθτα 6. 

 

3. Εξετϊςεισ 
 
Οι εξετάςεισ περιόδου Μαΐου – Ιουνίου για τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ και μόνο, 
χωρίηονται ςε ενδοςχολικζσ και πανελλαδικζσ. 

 Στισ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ τα κζματά τουσ επιλζγονται από τον διδάςκοντα 
κακθγθτι και τα γραπτά αξιολογοφνται από τον ίδιο, ενϊ  

 ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τα κζματα, που είναι κοινά για όλουσ τουσ 
μακθτζσ τθσ χϊρασ, επιλζγονται από τθν Κεντρικι Επιτροπι των εξετάςεων και 
τα γραπτά αξιολογοφνται ςε ειδικά Βακμολογικά Κζντρα. 

 
Σθμείωςθ: Οι υποψιφιοι που για ςοβαροφσ λόγουσ (π.χ. υγείασ) δεν μπόρεςαν 
να πάρουν μζροσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ Μαΐου – Ιουνίου (ζςτω ςε κάποια 
μακιματα), ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται περίπου δζκα θμζρεσ μετά το τζλοσ 
των πρϊτων. 
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4. Πανελλαδικώσ εξεταζόμενα μαθόματα 
 
Τα μακιματα ςτα οποία κα εξεταςτεί ο υποψιφιοσ ςε πανελλαδικό επίπεδο 
είναι: 

 τα τζςςερα μακιματα Κατεφκυνςθσ, 

 από τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ: 
 θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα, 
 ζνα από τα Μακθματικά, Φυςικι, Βιολογία, Ιςτορία, 

 από τα μακιματα Επιλογισ, προαιρετικά οι Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ 
Σφνολο ζξι μακθμάτων ι επτά με τισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ. 
 
Ρζραν των μακθμάτων αυτϊν, για κάποιεσ ςχολζσ απαιτείται θ εξζταςθ ςε 
επιπλζον μακιματα, ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ ι/και ςε ψυχοτεχνικά τεςτ. Αυτά 
αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 12. 
 
Ο υποψιφιοσ, ζχοντασ καταλιξει ςτθν Κατεφκυνςθ που κα ακολουκιςει, μζνει 
να επιλζξει: 

 το μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ ςτο οποίο κα εξεταςτεί πανελλαδικά (ζνα από τα 
τζςςερα που αναφζρονται παραπάνω) και 

 το επίπεδο (ενδοςχολικό – πανελλαδικό) ςτο οποίο κα εξεταςτεί ςτισ Αρχζσ 
Οικονομικισ Θεωρίασ (αν παρακολουκεί το μάκθμα αυτό). 

 
Ππωσ κα διευκρινιςτεί ςτθν ενότθτα 9, το ςφνολο των επιλογϊν αυτϊν παίηουν 
κακοριςτικό ρόλο για το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ ςχολζσ τθσ Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Οι επιλογζσ αυτζσ κα δθλωκοφν ςτο ςχολείο δζκα μζρεσ πριν από 
τθν θμερομθνία ζναρξθσ των εξετάςεων. 
 
Σθμείωςθ: Κάκε μάκθμα εξετάηεται ι ενδοςχολικά ι πανελλαδικά. 
 

5. Οι δύο τύτλοι ςτο τϋλοσ του Λυκεύου 
 
Τελειϊνοντασ το Λφκειο ο υποψιφιοσ παίρνει δφο τίτλουσ: 

 το Απολυτιριο Λυκείου και 

 τθ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ. 
 
Είναι δφο ανεξάρτθτοι τίτλοι οι οποίοι φζρουν ζναν βακμό ο κακζνασ: 

 τον Γενικό Βακμό Απολυτθρίου και 

 τον Γενικό Βακμό Ρρόςβαςθσ αντίςτοιχα. 
 
Εφόςον ο μακθτισ αποκτιςει το Απολυτιριο Λυκείου, πρωτεφοντα ρόλο για τθν 
ειςαγωγι του ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ παίηει θ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ. 
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Ραρακάτω εξθγοφνται οι τρόποι υπολογιςμοφ των βακμϊν αυτϊν. Ωσ ενιαίο 
παράδειγμα κα χρθςιμοποιθκεί ζνασ υποκετικόσ υποψιφιοσ ο οποίοσ ζχει 
επιλζξει: 

 τθ Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ, 

 να εξεταςτεί πανελλαδικά ςτα Μακθματικά, 

 ωσ μάκθμα επιλογισ τισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ ςτο οποίο να εξεταςτεί 
πανελλαδικά. 

 

6. Υπολογιςμόσ Γενικού Βαθμού του Απολυτηρύου 
 
Για να υπολογίςουμε το Γενικό Βακμό Απολυτθρίου πρζπει πρϊτα να 
υπολογίςουμε το Γενικό Μζςο Προ για το κάκε μάκθμα που εξετάηεται γραπτά. 
Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των Γενικϊν Μζςων Πρων ακολουκεί αμζςωσ παρακάτω. 
 
Για τα μακιματα που εξετάηονται γραπτά (είτε ενδοςχολικά είτε πανελλαδικά), 
ο Γενικόσ Μζςοσ Προσ του κάκε μακιματοσ είναι ο μζςοσ όροσ του Μζςου Πρου 
των τετραμινων και του Γραπτοφ (κα ζχουμε πρϊτα υπολογίςει το Μζςο Προ 
των τετραμινων). Το τελικό αποτζλεςμα, αν χρειάηεται, ςτρογγυλοποιείται ςτο 
πρϊτο δεκαδικό ψθφίο. 
 

Ρ.χ. για τον υποψιφιο του παραδείγματόσ μασ ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 
Γλϊςςασ ζχουμε: 

 19 ςτο Α’ τετράμθνο, 

 20 ςτο Β’ τετράμθνο και 

 13 Γραπτό. 
Ο Γενικόσ Μζςοσ Προσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ εξισ: 

 
 
Για τα μακιματα που δεν εξετάηονται γραπτά, ο Γενικόσ Μζςοσ Προσ του κάκε 
μακιματοσ είναι ο Μζςοσ Προσ των τετραμινων. Τζτοια μακιματα είναι θ 
Φυςικι Αγωγι (μάκθμα γενικισ παιδείασ) και οριςμζνα από τα μακιματα 
επιλογισ. 
 

Ρ.χ. για τον υποψιφιο του παραδείγματόσ μασ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ 
ζχουμε: 

 18 ςτο Α’ τετράμθνο και 

 20 ςτο Β’ τετράμθνο. 

16,3ςτρογγ.
16,25 

(Γ.Μ.Ο.)

19,5

(Μ.Ο. τετρ.)

19

(Α τετρ.)

20

(Β τετρ.) 13

(Γραπτά)
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Ο Γενικόσ Μζςοσ Προσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ εξισ: 

 
 
Τελικά, ο Γενικόσ Βακμόσ Απολυτθρίου είναι ο μζςοσ όροσ των Γενικϊν Μζςων 
Πρων των μακθμάτων που εξετάηονται γραπτά. Το τελικό αποτζλεςμα, αν 
χρειάηεται, ςτρογγυλοποιείται ςτο πρϊτο δεκαδικό ψθφίο. 
 

 

 
Ραρακάτω παρατίκεται ο ζλεγχοσ επίδοςθσ του μακθτι του παραδείγματόσ μασ. 
Ο βακμόσ του Απολυτθρίου αναφζρεται ςτο τζλοσ. Τα μακιματα που 
εξετάηονται γραπτά ζχουν ζνα αςτεράκι (*) μπροςτά από τον τίτλο τουσ. 
Επιπλζον, αυτά που εξετάηονται πανελλαδικά ζχουν και ζνα (π). Υπενκυμίηεται 
ότι ςτο παράδειγμα αυτό ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει τθ Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ, 
να εξεταςτεί πανελλαδικά ςτα Μακθματικά και ζχει επιλζξει ωσ Μάκθμα 
Επιλογισ τισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ ςτο οποίο να εξεταςτεί πανελλαδικά.  
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΙΔΟΣΗΣ 
Τάξθ : Γ 
Κατεφκυνςθ : Θεωρθτικι 

Μακιματα 
Α’ 
τετράμθνο 

Β’ 
τετράμθνο 

Μ.Ο. 
τετραμινων Γραπτά Γ.Μ.Ο. 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ      
* Θρθςκευτικά 18 20 19 15 17 
* Νεοελλθνικι Λογοτεχνία 17 17 17 14 15,5 
* (π) Νεοελλθνικι Γλϊςςα  19 20 19,5 13 16,3 
* Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα & Γραμμ. 18 18 18 17 17,5 
* Ιςτορία 15 18 16,5 16 16,3 
* Φυςικι 19 20 19,5 18 18,8 
* Βιολογία 16 18 17 19 18 
* (π) Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτ. 20 20 20 18,2 19,1 
* Κοινωνιολογία 17 18 17,5 13 15,3 
Φυςικι Αγωγι  18 20 19 --- 19 
* Αγγλικά 19 20 19,5 18,4 19 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ      
* (π) Αρχαία Ελλθνικά  15 17 16 07,4 11,7 
* (π) Ιςτορία 15 18 16,5 18,9 17,7 
* (π) Νεοελλθνικι Λογοτεχνία 18 19 18,5 17,5 18 
* (π) Λατινικά 20 20 20 20 20 

ΕΡΙΛΟΓΗΣ      
* (π) Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ 20 20 20 18 19 

Αποτζλεςμα : ΑΡΟΛΥΕΤΑΙ 
Μζςοσ Προσ : 17,3 (ΔΕΚΑΕΡΤΑ και ΤΙΑ ΔΕΚΑΤΑ) «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» 

19

(Γ.Μ.Ο.)

19

(Μ.Ο. τετρ.)

18

(Α τετρ.)

20

(Β τετρ.)
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Ο Γενικόσ Βακμόσ, που αναφζρεται ωσ «Μζςοσ Προσ», προκφπτει ωσ εξισ: 
 

 

(Ππωσ αναφζρκθκε, το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ δεν λαμβάνεται υπόψθ οφτε ςτο άκροιςμα οφτε 
ςτο πλικοσ των μακθμάτων διότι δεν εξετάηεται γραπτά.) 

 

7. Υπολογιςμόσ Γενικού Βαθμού Πρόςβαςησ τησ Βεβαύωςησ 
Πρόςβαςησ 
 
Για να υπολογίςουμε το Γενικό Βακμό Ρρόςβαςθσ πρζπει πρϊτα να 
υπολογίςουμε το Βακμό Ρρόςβαςθσ για κάκε μάκθμα. Αυτό προχποκζτει τον 
υπολογιςμό του Ρροςαρμοςμζνου Ρροφορικοφ. Εδϊ, πλζον, ενδιαφζρουν μόνο 
τα μακιματα τα οποία εξετάηονται πανελλαδικά. 
 
Ο Ρροςαρμοςμζνοσ Ρροφορικόσ είναι ο Μζςοσ Προσ των τετραμινων 
τροποποιθμζνοσ (ελαττωμζνοσ ι αυξθμζνοσ, αν χρειάηεται) ζτςι ϊςτε να μθν 
απζχει περιςςότερεσ από δφο μονάδεσ από το Γραπτό βακμό. 
 
Ο Βακμόσ Ρρόςβαςθσ για κάκε μάκθμα είναι ο μζςοσ όροσ του 
Ρροςαρμοςμζνου Ρροφορικοφ και του Γραπτοφ με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 30% 
και 70% αντίςτοιχα. Το τελικό αποτζλεςμα, αν χρειάηεται, ςτρογγυλοποιείται ςτο 
πρϊτο δεκαδικό ψθφίο. 
 
Ρ.χ. για τον υποψιφιο του παραδείγματόσ μασ ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 
Γλϊςςασ ζχουμε: 

 19 ςτο Α’ τετράμθνο, 

 20 ςτο Β’ τετράμθνο και 

 13 Γραπτό. 
Ο Βακμόσ Ρρόςβαςθσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ εξισ: 
 

 
(ςθμειϊςτε ότι ςτο απολυτιριο ο βακμόσ του μακιματοσ είναι 16,3) 
 
Τελικά, ο Γενικόσ Βακμόσ Ρρόςβαςθσ είναι ο μζςοσ όροσ των Βακμϊν 
Ρρόςβαςθσ όλων των μακθμάτων. Το τελικό αποτζλεςμα, αν χρειάηεται, 
ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 
 

13,6
(Βακμ. Ρρόςβ.)

15x30%=4,5
15

(Ρρος. Ρροφ.)
13 (Γρ.) 2

19,5
(Μ.Ο. τετρ.)

19
(Α' τετράμθνο)

20
(Β' τετράμθνο)

13x70%=9,1
13

(Γραπτόσ)
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Ραρακάτω παρατίκεται θ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ του μακθτι του παραδείγματόσ 
μασ. Ωσ «Ρροφορικόσ Βακμόσ» αναφζρεται ο Ρροςαρμοςμζνοσ Ρροφορικόσ και 
όχι ο Μ.Ο. Τετραμινων. 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 ΡΟΦΟΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΓΑΡΤΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα……………………….. ……(15)…… ……(13)…… ……(13,6)… 
Μακθματικά…………………………………….. ……(20)…… ……(18,2)… ……(18,7)… 
 
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Αρχαία Ελλθνικά……………………………… ……(09,4)… ……(07,4)… ……(08)…… 
Ιςτορία…………………………………………….. ……(16,9)… ……(18,9)… ……(18,3)… 
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία…………………. ……(18,5)… ……(17,5)… ……(17,8)… 
Λατινικά…………………………………………… ……(20)…… ……(20)…… ……(20)…… 
 
Γ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ……………. ……(20)…… ……(18)…… ……(18,6)… 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ «ΔΕΚΑΕΞΙ και ΣΑΑΝΤΑ ΤΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ» (16,43) 

 
Ο Γενικόσ Βακμόσ Ρρόςβαςθσ προκφπτει ωσ εξισ: 
 

 

 

8. Επιςτημονικϊ Πεδύα 
 
Τα πζντε επιςτθμονικά πεδία είναι μία κατάταξθ των ςχολϊν, ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
ανάλογα με το αντικείμενο των ςπουδϊν τουσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
πρόςβαςθ ενόσ υποψθφίου ςε κάποια ςχολι είναι θ επιλογι του 
Επιςτθμονικοφ Ρεδίου ςτο οποίο ανικει θ ςχολι αυτι. Το δικαίωμα επιλογισ 
Επιςτθμονικοφ Ρεδίου εξαρτάται από τθν Κατεφκυνςθ και τα μακιματα ςτα 
οποία ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει να εξεταςτεί ςε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό κα 
γίνει ςαφζσ ςτθν ενότθτα 9. 
 
Στθ ςυνζχεια δίνεται για κάκε πεδίο ο γενικόσ τίτλοσ και ενδεικτικά κάποιεσ 
αντιπροςωπευτικζσ και δθμοφιλείσ ςχολζσ. 
  



 ΑΡΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 
12 

 
  Νομικι, Φιλολογία, Ξζνεσ Φιλολογίεσ, Ιςτορία - 

Αρχαιολογία, Ψυχολογία 

 Ραιδαγωγικά δαςκάλων και νθπιαγωγϊν, Ακαδθμίεσ 
Φυςικισ Αγωγισ 

 Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ, Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Θζατρο, Κινθματογράφοσ, Μουςικι 
 

  Μακθματικϊν, Φυςικϊν, Χθμικϊν, Βιολογία, 
Γεωπονία 

 Ρλθροφορικι 

 Ραιδαγωγικά δαςκάλων και νθπιαγωγϊν, Ακαδθμίεσ 
Φυςικισ Αγωγισ 

 Στρατιωτικζσ Σχολζσ αξιωματικϊν και 
υπαξιωματικϊν 

 
  Ιατρικι, Οδοντιατρικι, Φαρμακευτικι, Βιολογία 

 Στρατιωτικι Ιατρικι, Οδοντιατρικι, Φαρμακευτικι 

 Διαιτολογία και Διατροφι, Λογοκεραπεία, Οπτικι, 
Ιατρικά Εργαςτιρια, Μαιευτικι, Νοςθλευτικι, 
Φυςικοκεραπεία 

 
  Αρχιτεκτονικι, Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, 

Μθχανολόγων, Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 Ρλθροφορικι, Ηλεκτρονικι, Αυτοματιςμϊν, 
Ηλεκτρολογία 

 Γεωπονία, Οινολογία, Τεχνολογία Τροφίμων 

 Στρατιωτικζσ Σχολζσ 

 Γραφιςτικι, Διακοςμθτικι, Φωτογραφία 
 

  Οικονομικά, Λογιςτικι, Διοίκθςθ Επιχειριςεων, 
Μάρκετινγκ, Ναυτιλιακά 

 Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ 

 Αςτυνομικζσ Σχολζσ 

 
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μία ςχολι ανικει ςε περιςςότερα από ζνα 
Επιςτθμονικά Ρεδία, π.χ. οι παιδαγωγικζσ ςχολζσ ανικουν ςτο 1ο και ςτο 2ο 
Επιςτθμονικό Ρεδίο. 
 

  

Ανκρωπιςτικζσ, 
Κοινωνικζσ και 

Νομικζσ Επιςτιμεσ 

1ο πεδίο 

Τεχνολογικζσ 
Επιςτιμεσ 

4ο πεδίο 

Επιςτιμεσ 
Οικονομίασ και 

Διοίκθςθσ 

5ο πεδίο 

Θετικζσ Επιςτιμεσ 

2ο πεδίο 

Επιςτιμεσ Υγείασ 

3ο πεδίο 
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9. Μαθόματα Αυξημϋνησ Βαρύτητασ – Συντελεςτϋσ Βαρύτητασ 
 
Για τθν παροφςα ενότθτα είναι αναγκαία θ αναφορά ςτα Μόρια, τα οποία κα παρουςιαςτοφν 
αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. Για τισ ανάγκεσ αυτισ τθσ ενότθτασ αρκεί να γνωρίηουμε ότι πρόκειται για 
τον τελικό και κακοριςτικό βακμό ενόσ υποψθφίου. 

 
Για κάκε Επιςτθμονικό Ρεδίο και για κάκε Κατεφκυνςθ ορίηονται μακιματα τα 
οποία ζχουν ιδιαίτερο ρόλο ςτον υπολογιςμό των μορίων. Τα μακιματα αυτά 
λζγονται Μακιματα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ, είναι δφο για κάκε ςυνδυαςμό 
Ρεδίου – Κατεφκυνςθσ, ςυνοδεφονται –κακζνα από αυτά– από ζναν αρικμό που 
ονομάηεται Συντελεςτισ Βαρφτθτασ και, κακϊσ ζχουν διαφορετικι βαρφτθτα, 
αναφζρονται ωσ 1ο Μάκθμα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ και 2ο Μάκθμα Αυξθμζνθσ 
Βαρφτθτασ. 
 
Ραρακάτω δίνεται ο πίνακασ με τα Μακιματα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ και τουσ 
Συντελεςτζσ τουσ για κάκε ςυνδυαςμό Ρεδίου – Κατεφκυνςθσ. 
 

ΡΕΔΙΟ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΘΕΩΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

1ο 
Αρχαία Ελλθνικά Κατ. 1,3 
Ιςτορία Κατ. 0,7 

Νεοελλ. Γλϊςςα Γ.Ρ. 0,9 
Ιςτορία Γ.Ρ. 0,4 

Νεοελλ. Γλϊςςα Γ.Ρ. 0,9 
Ιςτορία Γ.Ρ. 0,4 

2ο 
Μακθματικά Γ.Ρ. 0,9 
Νεοελλ. Γλϊςςα Γ.Ρ. 0,4 

Μακθματικά Κατ. 1,3 
Φυςικι Κατ. 0,7 

Μακθματικά Κατ. 1,3 
Φυςικι Κατ. 0,7 

3ο 
Βιολογία Γ.Ρ. 0,9 
Νεοελλ. Γλϊςςα Γ.Ρ. 0,4 

Βιολογία Κατ. 1,3 
Χθμεία Κατ. 0,7 

Βιολογία Γ.Ρ. 0,9 
Νεοελλ. Γλϊςςα Γ.Ρ. 0,4 

4ο 
Μακθματικά Γ.Ρ. 0,9 
Νεοελλ. Γλϊςςα Γ.Ρ. 0,4 

Μακθματικά Κατ. 1,3 
Φυςικι Κατ. 0,7 

Μακθματικά Κατ. 1,3 
Φυςικι Κατ. 0,7 

5ο 
Α.Ο.Θ. Επιλ. 1,3 
Μακθματικά Γ.Ρ. 0,7 

Α.Ο.Θ. Επιλ. 1,3 
Μακθματικά Γ.Ρ. 0,7 

Α.Ο.Θ. Επιλ. 1,3 
Μακθματικά Γ.Ρ. 0,7 

 
Για να ζχει ο υποψιφιοσ το δικαίωμα ειςαγωγισ ςε κάποια ςχολι, πρζπει να 
δικαιοφται τθ ςυμμετοχι του ςτο Ρεδίο ςτο οποίο ανικει αυτι. Για να γίνει 
αυτό, πρζπει να εξεταςτεί ςε πανελλαδικό επίπεδο ςτα Μακιματα Αυξθμζνθσ 
Βαρφτθτασ του Ρεδίου αυτοφ (ςφμφωνα με τθν Κατεφκυνςθ που ζχει επιλζξει). 
Ζτςι, μερικζσ φορζσ, οι επιλογζσ του υποψθφίου (μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ και 
Επιλογισ) δεςμεφονται από τισ ςχολζσ του ενδιαφζροντόσ του, ωσ εξισ: 
Σφμφωνα με τον πίνακα, τα Μακιματα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ, ανάλογα με το 
ςυνδυαςμό Κατεφκυνςθσ – Ρεδίου, είναι: 

 άλλεσ φορζσ Γενικισ Ραιδείασ ι Επιλογισ (Α.Ο.Θ.), οπότε ο υποψιφιοσ: 
 κα εξεταςτεί ςε αυτά ςε πανελλαδικό επίπεδο εφόςον ζχει επιλζξει κάτι 

τζτοιο, και αντίςτροφα 
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 για να ζχει το δικαίωμα ειςαγωγισ ςτισ ςχολζσ του Ρεδίου υποχρεοφται να 
επιλζξει να εξεταςτεί ςτα μακιματα αυτά ςε πανελλαδικό επίπεδο. 

 άλλεσ φορζσ Κατεφκυνςθσ, οπότε ο υποψιφιοσ: 
 κα εξεταςτεί ςε αυτά ςε πανελλαδικό επίπεδο οφτωσ ι άλλωσ, 
 ζχει ελεφκερθ επιλογι ωσ προσ τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ και 

Επιλογισ. 
Στον παραπάνω πίνακα, οι τίτλοι των μακθμάτων που προκαλοφν τθν 
υποχρεωτικι επιλογι του υποψθφίου (δθλαδι τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ 
και Επιλογισ) εμφανίηονται με ζντονα γράμματα. 
  
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ο υποψιφιοσ του παραδείγματόσ μασ που ζχει 
επιλζξει τθ Θεωρθτικι κατεφκυνςθ, να εξεταςτεί πανελλαδικά ςτα Μακθματικά 
Γενικισ Ραιδείασ αλλά και ςτισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ: 

 ςυμμετζχει ςτο 1ο Ρεδίο κακϊσ ζχει επιλζξει τθ Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ, 

 ςυμμετζχει ςτο 2ο και ςτο 4ο Ρεδίο διότι ζχει επιλζξει τα Μακθματικά, 

 ςυμμετζχει ςτο 5ο Ρεδίο διότι ζχει επιλζξει και τισ Α.Ο.Θ., 

 δεν ςυμμετζχει ςτο 3ο Ρεδίο διότι δεν ζχει επιλζξει τθ Βιολογία που απαιτείται 
για το Ρεδίο αυτό μζςω τθσ Θεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ. 

 
Οι επιλογζσ του υποψθφίου και οι περιοριςμοί τουσ αναφζρονται ξανά, μετά τον 
υπολογιςμό των μορίων, ςτθν ενότθτα 11. Ο πίνακασ με όλα τα μακιματα ςτα 
οποία καλείται να εξεταςτεί ζνασ υποψιφιοσ για κάκε ςυνδυαςμό Ρεδίου – 
Κατεφκυνςθσ βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα ςτθ ςελίδα 22. 
 
Ραρατιρθςθ: Οι Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ άλλεσ φορζσ είναι 1,3 και 0,7 και άλλεσ 
είναι 0,9 και 0,4. Στον παραπάνω πίνακα, τα ηευγάρια των υψθλϊν ςυντελεςτϊν 
εμφανίηονται με ζντονα γράμματα. Η ςθμαςία και ο ρόλοσ τουσ δίνονται ςτισ 
ενότθτεσ 10 και 11. 
 
Σθμείωςθ: Οι δφο Κφκλοι τθσ Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ δεν παρουςιάηουν 
καμία διαφορά ςτα Μακιματα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ και ςτουσ Συντελεςτζσ 
τουσ, γι’ αυτό και δεν αναφζρονται ξεχωριςτά. 
 

10. Μόρια - Υπολογιςμόσ μορύων 
 
Τα Μόρια είναι ο τελικόσ βακμόσ με τον οποίο ο υποψιφιοσ διεκδικεί τθν 
ειςαγωγι του ςε κάποια ςχολι. Είναι το άκροιςμα του Γενικοφ Βακμοφ 
Ρρόςβαςθσ με ςυντελεςτι 8 και των Βακμϊν Ρρόςβαςθσ των Μακθμάτων 
Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ με ςυντελεςτζσ τοφσ Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ ςφμφωνα με 
το ςυνδυαςμό Ρεδίου – Κατεφκυνςθσ (που αναφζρονται ςτον πίνακα τθσ 
ενότθτασ 9), πολλαπλαςιαςμζνο επί 100. 
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Τα Μόρια ενόσ υποψθφίου είναι διαφορετικά για κάκε Ρεδίο, κακϊσ αλλάηουν 
τα Μακιματα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ και οι Συντελεςτζσ τουσ. Το άριςτα είναι 
20.000 ι 18.600 με το ηευγάρι των υψθλϊν (1,3 και 0,7) και των χαμθλϊν (0,9 και 
0,4) Συντελεςτϊν Βαρφτθτασ αντίςτοιχα. 
 
Στο παράδειγμά μασ, τα Μόρια του υποκετικοφ υποψθφίου είναι: 

 για το 1ο Ρεδίο 

 
 

 για το 2ο Ρεδίο 

 
 

 για το 3ο Ρεδίο 
Ο υποψιφιοσ δεν ςυμμετζχει ςτο 3ο Ρεδίο, οφτε δικαιοφται τθν πρόςβαςθ ςτισ 
ςχολζσ του Ρεδίου αυτοφ, διότι δεν εξετάςτθκε πανελλαδικά ςτθ Βιολογία, 
μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ αλλά υποχρεωτικό για τουσ υποψθφίουσ τθσ 
Θεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ. 

 

 για το 4ο Ρεδίο 
Τα Μόρια για το 4ο Ρεδίο είναι ίδια με αυτά του 2ου, διότι τα Μακιματα 
Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ και οι Συντελεςτζσ τουσ δεν αλλάηουν. 

 

 για το 5ο Ρεδίο 

 

15.465

(Μόρια 1ου)
x100154,65Άκροιςμα

16,43x8=131,44

(Γ.Β.Ρ. x 8)

8x1,3=10,4

(Αρχαία Κατ. x 1,3)

18,3x0,7=12,81

(Ιςτορία Κατ. x 0,7)

15.371

(Μόρια 2ου)
x100153,71Άκροιςμα

16,43x8=131,44

(Γ.Β.Ρ. x 8)

18,7x0,9=16,83

(Μακθματικά Γ.Ρ. x 0,9)

13,6x0,4=5,44

(Νεοελλ. Γλ. Γ.Ρ. x 0,4)

16.871

(Μόρια 5ου)
x100168,71Άκροιςμα

16,43x8=131,44

(Γ.Β.Ρ. x 8)

18,6x1,3=24,18

(Α.Ο.Θ. Επιλ. x 1,3)

18,7x0,7=13,09

(Μακθματικά Γ.Ρ. x 0,7)
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11. Ο ρόλοσ των Μαθημϊτων Αυξημϋνησ Βαρύτητασ και των 
Συντελεςτών τουσ – Η εύςτοχη επιλογό 
 
Ο Γενικόσ Βακμόσ Ρρόςβαςθσ ςυνειςφζρει ςτον υπολογιςμό των Μορίων με τον 
ίδιο τρόπο για όλα τα Ρεδία. Αυτό που διαφοροποιεί τον υπολογιςμό τουσ είναι 
τα Μακιματα Αυξθμζνθσ Βαρφτθτασ και οι Συντελεςτζσ τουσ για το κάκε Ρεδίο. 
 
Γενικά, oι υψθλοί Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ δίνουν ζνα προφανζσ πλεονζκτθμα 
ςτον υποψιφιο ϊςτε να επιτφχει μεγάλο αρικμό Μορίων. Φανερό γίνεται και 
από το «άριςτα» των δφο περιπτϊςεων: 

 με το ηευγάρι των υψθλϊν Συντελεςτϊν Βαρφτθτασ το άριςτα είναι 
 

 ενϊ με το ηευγάρι των χαμθλότερων Συντελεςτϊν Βαρφτθτασ είναι 
 

 
Με βάςθ τα παραπάνω, οι εφςτοχεσ επιλογζσ με τισ οποίεσ χρθςιμοποιείται το 
πλεονζκτθμα των υψθλϊν Συντελεςτϊν Βαρφτθτασ, είναι: 

 από τθ Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ οι ςχολζσ του 1ου Ρεδίου, 

 από τθν Θετικι Κατεφκυνςθ οι ςχολζσ του 2ου, 3ου και 4ου Ρεδίου, 

 από τθν Τεχνολογικι Κατεφκυνςθ οι ςχολζσ του 2ου και 4ου Ρεδίου, 

 από όλεσ τισ Κατευκφνςεισ οι ςχολζσ του 5ου Ρεδίου. 
 
Τα παραπάνω αποδίδονται με διαγράμματα ςτο Ραράρτθμα τθσ ςελίδασ 23. 
 
Ραρατιρθςθ: Θα μποροφςε να πει κανείσ ότι τα μακιματα με χαμθλοφσ 
Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ είναι Γενικισ Ραιδείασ ςτα οποία ίςωσ είναι ευκολότερο 
να επιτευχκοφν μεγαλφτεροι βακμοί, οπότε και πάλι να ζχουμε μεγάλο αρικμό 
Μορίων ςτα Ρεδία «άςτοχθσ επιλογισ». Κάτι τζτοιο φαίνεται και ςτο 
παράδειγμά μασ, όπου ο υποψιφιοσ ζχει ςυγκεντρϊςει περίπου τον ίδιο αρικμό 
Μορίων ςτο 1ο και ςτο 2ο Ρεδίο. Πμωσ, ασ κεωριςουμε ωσ ιςχυρότερθ 
προτροπι για τισ επιλογζσ του υποψθφίου τα Ρεδία από τα οποία κα οδθγθκεί 
ςε ςχολζσ με αντικείμενα ςυναφι με τθν Κατεφκυνςθ που ζχει επιλζξει να 
ακολουκιςει ιδθ από τθ Β’ τάξθ. Κάτι τζτοιο, τελικά, ςυμφωνεί –κατά βάςθ– με 
τθν εφςτοχθ επιλογι που ορίςαμε παραπάνω. 
 

12. Επιπλϋον εξετϊςεισ 
 
Για κάποιεσ ςχολζσ που το γνωςτικό τουσ αντικείμενο περιζχει εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ ι ικανότθτεσ, απαιτοφνται ξεχωριςτζσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι ςε 
αυτζσ. 
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Τζτοιεσ ςχολζσ είναι π.χ. οι ςχολζσ ξζνων φιλολογιϊν (αγγλικά, γερμανικά κλπ.), 
οι αρχιτεκτονικζσ, οι μουςικζσ, οι ςτρατιωτικζσ, οι αςτυνομικζσ, οι γυμναςτικζσ 
ακαδθμίεσ. 
 
Οι επιπλζον εξετάςεισ αυτζσ είναι: 

 Εξζταςθ ςε ειδικά μακιματα, 

 Ρροκαταρκτικζσ εξετάςεισ, 

 Ρρακτικζσ δοκιμαςίεσ. 
 
Αναλυτικά για το κακζνα: 
 

Ειδικά μακιματα 
 
Τα ειδικά μακιματα εξετάηονται γραπτά. Ανάλογα με τθ ςχολι, απαιτείται θ 
εξζταςθ ςε ζνα ι δφο από αυτά, τα οποία είναι: 

 Ξζνθ γλϊςςα, 

 Ελεφκερο ςχζδιο, 

 Γραμμικό ςχζδιο, 

 Αρμονία, 

 Υπαγόρευςθ μουςικοφ κειμζνου. 
 
Τα μακιματα αυτά βακμολογοφνται και πάλι με άριςτα το 20 και ο βακμόσ τουσ: 

 δε ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ του Γενικοφ Βακμοφ Ρρόςβαςθσ, 

 ςυμμετζχει ςτον υπολογιςμό των Μορίων με Συντελεςτι Βαρφτθτασ 1 ι 2 
ανάλογα με τθ ςχολι. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το άριςτα τθσ ςχολισ να 
αυξάνεται και από 20.000 να γίνεται 22.000 ι 24.000 Μόρια. 

 
Ρ.χ. για τθν ειςαγωγι ςτθν Αγγλικι Φιλολογία, ςχολι του 1ου Ρεδίου, απαιτείται 
το μάκθμα των Αγγλικϊν και ζχει Συντελεςτι Βαρφτθτασ 2 (το άριςτα είναι 
24.000). Αν ο υποκετικόσ υποψιφιοσ ζχει εξεταςτεί ςτα Αγγλικά με βακμό 18,7, 
τότε για τθ ςχολι αυτι τα Μόριά του είναι: 
 

 
 

19.205

(Μόρια Αγγλ.)
x100192,05Άκροιςμα

16,43x8=131,44

(Γ.Β.Ρ. x 8)

8x1,3=10,4

(Αρχαία Κατ. x 1,3)

18,3x0,7=12,81

(Ιςτορία Κατ. x 0,7)

18,7x2=37,4

(Αγγλικά x 2)
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Σθμείωςθ: Για τθν ειςαγωγι ςε ςχολζσ που απαιτοφν τθν εξζταςθ ςε ειδικά 
μακιματα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι όχι μόνο θ εξζταςθ ςε αυτά τα ειδικά 
μακιματα, αλλά και βακμόσ μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 10 ςε κακζνα από αυτά. 
 

Ρροκαταρκτικζσ εξετάςεισ 
 
Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ απαιτοφνται για τθν ειςαγωγι ςτισ γυμναςτικζσ 
ακαδθμίεσ (ΤΕΦΑΑ). Ρεριλαμβάνουν ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ οι οποίεσ 
βακμολογοφνται. Ππωσ και ςτα ειδικά μακιματα, από τθν επίδοςθ ςτισ 
ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ βγαίνει ζνασ τελικόσ βακμόσ με άριςτα το 20 ο οποίοσ 
ςυμμετζχει ςτον υπολογιςμό των Μορίων με Συντελεςτι Βαρφτθτασ 2. Ζτςι, το 
άριςτα γίνεται 24.000 Μόρια. 
 

Ρρακτικζσ δοκιμαςίεσ 
 
Ρρακτικζσ δοκιμαςίεσ απαιτοφν: 

 οι ςτρατιωτικζσ ςχολζσ, 

 οι αςτυνομικζσ ςχολζσ και 

 οι ςχολζσ εμπορικοφ ναυτικοφ. 
 
Οι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ περιλαμβάνουν: 

 ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ και 

 γραπτά τεςτ, τα λεγόμενα «ψυχοτεχνικά». 
 
Οι δοκιμαςίεσ δεν βγάηουν κάποιον τελικό βακμό, όπωσ ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ, αλλά χαρακτθρίηονται ωσ επιτυχείσ ι μθ. Από τθν επιτυχία των 
δοκιμαςιϊν εξαρτάται το δικαίωμα του υποψθφίου να διεκδικιςει τθν ειςαγωγι 
του ςτισ ςχολζσ αυτζσ με τα Μόρια που κα ςυγκεντρϊςει. Το άριςτα παραμζνει 
20.000 Μόρια. 
 

13. Το δικαύωμα ειςαγωγόσ ςε μύα ςχολό 
 
Συγκεντρωτικά, για να δικαιοφται ζνασ υποψιφιοσ τθν ειςαγωγι του ςε μία 
ςχολι, οι προχποκζςεισ είναι: 

 Ο υποψιφιοσ να δικαιοφται τθ ςυμμετοχι ςτο Ρεδίο ςτο οποίο ανικει θ 
ςχολι. Για να γίνει αυτό, πρζπει να εξετάηεται πανελλαδικά ςτα μακιματα που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με το ςυνδυαςμό Ρεδίου – Κατεφκυνςθσ (πίνακασ 
ενότθτασ 9). 

 Αν θ ςχολι απαιτεί εξζταςθ ςε ειδικά μακιματα (π.χ. ξζνων φιλολογιϊν, 
αρχιτεκτόνων, μουςικϊν ςπουδϊν), να ζχει εξεταςτεί ςε αυτά και να ζχει πάρει 
ςε κακζνα από αυτά βακμό μεγαλφτερο ι ίςο του 10 (ενότθτα 12). 
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 Αν θ ςχολι απαιτεί προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (ΤΕΦΑΑ), να ζχει ςυμμετάςχει ςε 
αυτζσ (ενότθτα 12). 

 Αν θ ςχολι απαιτεί πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (ςτρατιωτικζσ, αςτυνομικζσ, 
εμπορικοφ ναυτικοφ), να ζχει ςυμμετάςχει ςε αυτζσ επιτυχϊσ (ενότθτα 12). 

 Η βάςθ του 10: Να ζχει Γενικό Βακμό Ρρόςβαςθσ μεγαλφτερο ι ίςο του 10 ι 
Μόρια περιςςότερα ι ίςα με το μιςό του άριςτα τθσ ςχολισ (για τισ ςχολζσ 
χωρίσ επιπλζον εξετάςεισ το άριςτα είναι το 20.000 Μόρια, άρα απαιτοφνται 
τουλάχιςτον 10.000, ενϊ για τισ ςχολζσ με άριςτα 22.000 ι 24.000 Μόρια 
απαιτοφνται τουλάχιςτον 11.000 ι 12.000 αντίςτοιχα). 

 

14. Μηχανογραφικό Δελτύο 
 
Το Μθχανογραφικό Δελτίο είναι θ διλωςθ προτίμθςθσ του υποψθφίου για τισ 
ςχολζσ του ενδιαφζροντόσ του. Σε αυτό ο υποψιφιοσ δθλϊνει τισ ςχολζσ αλλά 
και τθ ςειρά αυτϊν ςτισ οποίεσ επικυμεί να ειςαχκεί. 
 
Ο υποψιφιοσ, αφοφ παραλάβει από το ςχολείο του το Απολυτιριο και τθ 
Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ, ςυμπλθρϊνει το Μθχανογραφικό του Δελτίο, το οποίο 
παραλαμβάνει, επίςθσ, από το ςχολείο του και το κατακζτει ςε Επιτροπι 
Συγκζντρωςθσ Μθχανογραφικϊν Δελτίων  ςε θμερομθνίεσ που κακορίηονται ςτο 
τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ. Η διλωςθ μπορεί να περιλαμβάνει οςεςδιποτε 
ςχολζσ, αλλά μζςα από το πολφ δφο Επιςτθμονικά Ρεδία. Ρ.χ. ο υποψιφιοσ 
του παραδείγματόσ μασ, ενϊ ζχει δικαίωμα ειςαγωγισ ςε τζςςερα Ρεδία (πλθν 
του 3ου όπου ιταν αδφνατοσ ο υπολογιςμόσ των Μορίων), τελικά, υποχρεοφται 
να επιλζξει ςχολζσ μζςα από το πολφ δφο από αυτά. 
 
Το Μθχανογραφικό Δελτίο, επομζνωσ, ςυμπλθρϊνεται και κατατίκεται μετά τθν 
εξαγωγι των αποτελεςμάτων των εξετάςεων. Ο υποψιφιοσ γνωρίηει τουσ 
βακμοφσ των πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων, το Γενικό Βακμό 
Ρρόςβαςθσ και τελικά το πλικοσ των Μορίων που ςυγκεντρϊνει ςε κάκε 
Επιςτθμονικό Ρεδίο. Ο υποψιφιοσ, όμωσ,  κα πρζπει να δθλϊνει τισ ςχολζσ 
που επικυμεί, με τθ ςειρά που επικυμεί, χωρίσ να επθρεάηεται από το βακμό 
που ζχει επιτφχει ι από ςτατιςτικά ςτοιχεία περαςμζνων ετϊν, γιατί ζτςι 
μπορεί να οδθγθκεί ςε λάκθ με μεγάλο κόςτοσ. 
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15. Το χρονοδιϊγραμμα του υποψηφύου 
 
1-10 
Φεβρουαρίου 

Ο υποψιφιοσ δθλϊνει: 

 τα επιπλζον μακιματα ςτα οποία επικυμεί να εξεταςτεί 
(ειδικά μακιματα, ενότθτα 12), 

 αν τον ενδιαφζρουν οι Στρατιωτικζσ – Αςτυνομικζσ – 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ ςχολζσ. 

 

 
Απρίλιοσ 

 
Ο υποψιφιοσ υποβάλλει αίτθςθ για Στρατιωτικζσ – 
Αςτυνομικζσ – Εμπορικοφ Ναυτικοφ ςχολζσ ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ, μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν προκθρφξεων. 
 

 
10 μζρεσ πριν τισ 
εξετάςεισ 

 
Ο υποψιφιοσ δθλϊνει το μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ ςτο 
οποίο επικυμεί να εξεταςτεί πανελλαδικά (ζνα μεταξφ των 
Μακθματικά, Φυςικι, Ιςτορία, Βιολογία), κακϊσ και αν κα 
εξεταςτεί ςε ςχολικό ι εκνικό επίπεδο ςτο μάκθμα Α.Ο.Θ. 
 

 
Τζλθ Μαΐου με 
αρχζσ Ιουνίου 
 

Ρραγματοποιοφνται οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

 
Μετά τισ 
εξετάςεισ 

 

 Ρραγματοποιοφνται οι επιπλζον εξετάςεισ (ενότθτα 12). 

 Ρραγματοποιοφνται επαναλθπτικζσ εξετάςεισ (ενότθτα 3). 

 Ανακοινϊνονται (τζλθ Ιουνίου) τα αποτελζςματα των 
εξετάςεων. Ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει από το ςχολείο 
του το Απολυτιριο και τθ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ 
(ανεπίςθμα, μπορεί να υπολογίςει τα Μόρια που ζχει 
επιτφχει). 

 Ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει το Μθχανογραφικό Δελτίο 
από το ςχολείο του, το ςυμπλθρϊνει και το κατακζτει ςε 
αρμόδια επιτροπι (μζςα Ιουλίου). 

 Ανακοινϊνονται (3ο δεκαιμερο Αυγοφςτου) οι βάςεισ 
ειςαγωγισ για κάκε ςχολι (ο υποψιφιοσ μπορεί 
ανεπίςθμα να υπολογίςει ςε ποια ςχολι ζχει ειςαχκεί). 

 Ο υποψιφιοσ παίρνει από το ςχολείο τθ βεβαίωςθ 
ειςαγωγισ με τθν οποία κάνει τθν εγγραφι του ςτθ ςχολι 
που ζχει ειςαχκεί (αρχζσ Σεπτεμβρίου). 
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16. Υποψόφιοσ για δεύτερη φορϊ 
 
Κάκε υποψιφιοσ, είτε ζχει ειςαχκεί ςε κάποια ςχολι είτε όχι, δικαιοφται να 
είναι υποψιφιοσ οποιαδιποτε από τισ επόμενεσ χρονιζσ το αποφαςίςει: 

 είτε δίνοντασ εξετάςεισ ςε όλα τα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα, 
οπότε ςε αυτιν τθν περίπτωςθ: 
 διατθρεί για τα δφο πρϊτα χρόνια μετά τθν αποφοίτθςι του τθν προφορικι 

του βακμολογία, 
 κατακζτει ςτο Λφκειο από το οποίο αποφοίτθςε (ι ςε όποιο άλλο Λφκειο) 

ςχετικι αίτθςθ- διλωςθ ςτο διάςτθμα 1 - 10 Φεβρουαρίου, 
 δθλϊνει κατεφκυνςθ, μάκθμα γενικισ παιδείασ ωσ πανελλαδικϊσ 

εξεταηόμενο, μάκθμα επιλογισ, ανεξάρτθτα από τισ επιλογζσ που είχε κάνει 
ωσ μακθτισ τθσ Γ’ Λυκείου, 

 είτε χωρίσ να εξεταςτεί, οπότε ςε αυτιν τθν περίπτωςθ: 
 υποβάλλει μθχανογραφικό δελτίο με το ςφνολο των μορίων που ζχει 

διαμορφϊςει ςτθν τελευταία του ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 
διεκδικϊντασ τθν ειςαγωγι του με το 10% των κζςεων. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 
Στον πίνακα εμφανίηονται: 

 Τα μακιματα κατεφκυνςθσ με κεφαλαία γράμματα. 

 Τα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ με ζντονα γράμματα.  

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ

1ο 

1. ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3)

2. ΙΣΤΟΙΑ (0,7)

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ)

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) (0,9)

6. Ιςτορία (ΓΡ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα(ΓΡ) (0,9)

6. Ιςτορία(ΓΡ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) (0,9)

6. Ιςτορία (ΓΡ) (0,4)

2ο

1. ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

2. ΙΣΤΟΙΑ 

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5. Μακθματικά (ΓΡ) (0,9)

6. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) 

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα(ΓΡ) 

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ)

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ)

3ο

1. ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5. Βιολογία (ΓΡ) (0,9)

6. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ 

3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)

4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7)

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) 

6.Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα(ΓΡ) (0,4)

6. Βιολογία (ΓΡ) (0,9)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

5. Βιολογία (ΓΡ) (0,9)

6. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) (0,4)

4ο

1. ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5. Μακθματικά (ΓΡ) (0,9)

6. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ)

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) 

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ)

6. Ελεφκερθ Επιλογι (ΓΡ)

5ο

1. ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΙΣΤΟΙΑ

3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ) 

6. Οικονομία (Ε) (1,3)

7. Μακθματικά (ΓΡ) (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ. Γλϊςςα (ΓΡ) 

6. Οικονομία (Ε) (1,3)

7. Μακθματικά (ΓΡ) (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ

5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ)

6. Οικονομία (Ε) (1,3)

7. Μακθματικά (ΓΡ) (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ

3. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

5. Νεοελ Γλϊςςα (ΓΡ)

6. Οικονομία (Ε) (1,3)

7. Μακθματικά (ΓΡ) (0,7)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΡΕΔΙΟ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ

Ρ
ΕΔ

ΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΩΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
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ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΡΕΔΙΟ 
 

 
 

 
 

 
 

Στα διαγράμματα εμφανίηονται με ζντονα γράμματα οι μεταβάςεισ ςτα πεδία 
«εφςτοχθσ επιλογισ», δθλ. με υψθλοφσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. 

Θεωρθτικι

1ο Ρεδίο

2ο Ρεδίο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο Ρεδίο

4ο Ρεδίο

5ο Ρεδίο

Θετικι

1ο Ρεδίο

2ο Ρεδίο

ΕΛΕΥΘΕΗ ΕΡΙΛΟΓΗ 3ο Ρεδίο

4ο Ρεδίο

5ο Ρεδίο

Τεχνολογικι

1ο Ρεδίο

2ο Ρεδίο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο Ρεδίο

4ο Ρεδίο

5ο Ρεδίο



 ΑΡΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
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