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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης
2.
3.

/ντές /νσεων .Ε.
/ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων .Ε.)

ΘΕΜΑ: Ενη έρωση αθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά
Α. ε τα εξεταζό ενα αθή ατα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου
γενικής παιδείας και των επιστη ονικών πεδίων

αθή ατος

Β. ε την πρόσβαση στην τριτοβάθ ια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα
εξέταση.

Α. Σύ φωνα ε την αριθ . Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391Β΄/30-3-2006) Υπουργική Απόφαση ε
θέ α «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθ ια
εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπενθυ ίζου ε τα ακόλουθα:
1. α. Tα αθή ατα της τελευταίας τάξης των η ερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, στα οποία
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι αθητές όλων των κατευθύνσεων έχουν οριστεί σε έξι (6). Στα ίδια
αθή ατα θα εξετασθούν και οι απόφοιτοι οι οποίοι επιθυ ούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθ ια
εκπαίδευση.
Οι αθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέσσερα (4) αθή ατα
κατεύθυνσης και σε δύο (2) αθή ατα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η
Νεοελληνική Γλώσσα και το άλλο πορούν να το επιλέξουν εταξύ των αθη άτων: Ιστορία του Νεότερου
και Σύγχρονου Κόσ ου, Μαθη ατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.
β. Για την επιλογή του δεύτερου αθή ατος γενικής παιδείας που ο υποψήφιος πρόκειται να
εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να λάβει υπόψη του τα αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας κατά
επιστη ονικό πεδίο καθώς και τα αθή ατα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν ε τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης
και συνοπτικά στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
γ. Αν τα επιστη ονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως αθή ατα
αυξη ένης βαρύτητας τα αθή ατα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. αθητής θετικής κατεύθυνσης
προτίθεται να επιλέξει 3ο και 4ο επιστη ονικό πεδίο, όπου τα αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας είναι τα
αθή ατα της κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο
άθη α γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγό ενα αθή ατα γενικής παιδείας.
ο
ο
Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. αθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει το 1 και 2
επιστη ονικό πεδίο) ο αθητής αυτός θα πρέπει να επιλέξει ως δεύτερο άθη α γενικής παιδείας εκείνο
από τα τέσσερα επιλεγό ενα, το οποίο αζί ε το άθη α της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα
αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας του 1ου επιστη ονικού πεδίου (που στη συγκεκρι ένη περίπτωση είναι η
Ιστορία Γενικής Παιδείας), όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και αναφέρεται στο ίδιο άρθρο της ως
άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Πίνακας 1
ο

1 ΕΠ.ΠΕ ΙΟ :
Ανθρωπιστικών,
Νο ικών και
Κοινωνικών
Επιστη ών
(1,3) Αρχαία Ελληνικά
(Θεωρητικής)

ο

2 ΕΠ.ΠΕ ΙΟ:
Θετικών
Επιστη ών

(1,3) Μαθη ατικά
(Θετικής,Τεχν/κής)

ο

3 ΕΠ.ΠΕ ΙΟ:
Επιστη ών
Υγείας

(1,3) Βιολογία
(Θετικής)

ο

4 ΕΠ.ΠΕ ΙΟ:
Τεχνολογικών
Επιστη ών

(1,3) Μαθη ατικά
(Θετικής,
Τεχνολογικής)
(0,7) Ιστορία
(0,7) Φυσική
(0,7) Χη εία
(0,7) Φυσική
(Θεωρητικής )
(Θετικής,Τεχν/κής) (Θετικής)
(Θετικής,
Τεχνολογικής)
Μαθή ατα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω αθή ατα
αυξη ένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστη ονικό πεδίο για όσους υποψήφιους
προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα
αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας:
(0,9) Νεοελ Γλώσσα
(0,9) Μαθη ατικά
(0,9) Βιολογία
(0,9) Μαθη ατικά και
(ΓΠ)
&Στοιχεία
(ΓΠ)
Στοιχεία Στατιστικής
Στατιστικής (ΓΠ)
(ΓΠ)
(0,4) Ιστορία (ΓΠ)
(0,4) Νεοελληνική
(0,4)Νεοελ
(0,4) Νεοελ
Γλώσσα (ΓΠ)
Γλώσσα (ΓΠ)
Γλώσσα(ΓΠ)

ο

5 ΕΠ.ΠΕ ΙΟ:
Επιστη ών
Οικονο ίας &
ιοίκησης
(1,3)Αρχές
Οικονο ικής
Θεωρίας(Ε)
(0,7) Μαθη ατικά &
Στοιχεία Στατιστικής
(ΓΠ)

δ. Εφόσον ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστη ονικό πεδίο, το δεύτερο άθη α
γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξει και να εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα
Μαθη ατικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να εξεταστεί σε
πανελλαδικό επίπεδο και στο άθη α επιλογής Αρχές Οικονο ικής Θεωρίας. Σε αυτή την περίπτωση τα
εξεταζό ενα αθή ατα είναι επτά (7).
ο
Κανένας υποψήφιος δεν πορεί να δηλώσει το 5 επιστη ονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί
ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο αθή ατα αυξη ένης
βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο άθη α επιλογής
Αρχές Οικονο ικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο άθη α Γενικής Παιδείας, το
οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το άθη α Μαθη ατικά και Στοιχεία
Στατιστικής.
Υπενθυ ίζεται ότι όσοι αθητές έχουν ήδη επιλέξει ως άθη α επιλογής στο σχολείο τους το
άθη α Αρχές Οικονο ικής Θεωρίας, θα δηλώσουν το Φεβρουάριο ε την Αίτηση- ήλωση αν θα το
εξεταστούν πανελλαδικά ή όχι. Αν εν δηλώσουν ότι θα το εξεταστούν πανελλαδικά (άρα έχοντας
υποχρεωτικά επιλέξει και το άθη α Μαθη ατικά και Στοιχεία Στατιστικής), τότε θα πορούν να δηλώσουν
και το 5ο επιστη ονικό πεδίο. Αντίθετα, αν δεν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά στο άθη α Αρχές
Οικονο ικής Θεωρίας, τότε θα το εξεταστούν ενδοσχολικά και δεν θα πορέσουν να δηλώσουν το 5ο
επιστη ονικό πεδίο.
2. Οι υποψήφιοι (είτε ε το 90% είτε ε το 10% των θέσεων εισακτέων), οι οποίοι απέκτησαν ή θα
αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙ$ΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν2525/1997, όπως
συ πληρώθηκε ε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν2909/2001 και επιθυ ούν την εισαγωγή τους σε
Σχολές ή Τ ή ατα της τριτοβάθ ιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έχρι δύο (2)
επιστη ονικά πεδία ως εξής:
α. Αν ενδιαφέρονται για σχολές ενός όνο επιστη ονικού πεδίου, τότε έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστη ονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και
στα δύο αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας του συγκεκρι ένου πεδίου ή στα αθή ατα γενικής παιδείας που
τα αντικαθιστούν, όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα ε τα αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας κατά
επιστη ονικό πεδίο και αναφέρονται στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης, π.χ. ο υποψήφιος θεωρητικής
κατεύθυνσης πορεί να δηλώσει το 1ο επιστη ονικό πεδίο, αφού τα αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας του
πεδίου αυτού είναι αθή ατα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο.
Για να δηλώσει π.χ το 3ο επιστη ονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο
αθή ατα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας του πεδίου αυτού, τα
οποία για το 3ο επιστη ονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
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β. Αν επιλέξουν δύο επιστη ονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως αθή ατα
αυξη ένης βαρύτητας τα αθή ατα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που
απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστη ονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να
έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας του επιστη ονικού πεδίου,
είτε είναι αθή ατα κατεύθυνσης είτε είναι αθή ατα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 1 και αναφέρεται στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Για παράδειγ α, αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστη ονικά πεδία εκ των
οποίων το ένα είναι το 4ο που έχει ως αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας τα Μαθη ατικά και τη Φυσική, τα
οποία είναι αθή ατα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο πεδίο, τότε ο υποψήφιος αυτός
πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα αθή ατα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και
«Ιστορία».
Συνη ένα σας στέλνου ε τον Πίνακα 2 στον οποίο αναγράφονται τα εξεταζό ενα αθή ατα και τα
αθή ατα αυξη ένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο ε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας,
τον οποίο αζί ε την εγκύκλιο αυτή παρακαλού ε να φροντίσετε να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
κάθε σχολείου.
3. Η επιλογή από τους αθητές του δεύτερου αθή ατος γενικής παιδείας που επιθυ ούν να
εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο ή του αθή ατος επιλογής «Αρχές Οικονο ικής Θεωρίας» που
επιθυ ούν να εξεταστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται ε ΑΙΤΗΣΗ- ΗΛ$ΣΗ που υποβάλλουν
στο Λύκειο το Φεβρουάριο εντός της προθεσ ίας που προβλέπεται από τις κεί ενες διατάξεις.
Συγκεκρι ένα, οι αθητές που θα υποβάλουν στο σχολείο τους ΑΙΤΗΣΗ- ΗΛ$ΣΗ στην προθεσ ία
αυτή θα δηλώσουν:
i) το δεύτερο άθη α γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά
ii) αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονο ικής Θεωρίας
iii) αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά αθή ατα (ξένες γλώσσες, σχέδια, ουσική)
iv) αν επιθυ ούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν δικαίω α οι υποψήφιοι των
Εσπερινών ΓΕΛ)
v) αν επιθυ ούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδη ιών Ε πορικού Ναυτικού
vi) αν επιθυ ούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ ή ατα Επιστή ης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισ ού (ΤΕΦΑΑ).
Οι απόφοιτοι υποβάλλουν επίσης ΑΙΤΗΣΗ– ΗΛ$ΣΗ υποψηφιότητας στο ίδιο χρονικό διάστη α
στην οποία θα δηλώνουν επί πλέον και την Κατεύθυνση στα αθή ατα της οποίας επιθυ ούν να
εξετασθούν.
Η ΑΙΤΗΣΗ– ΗΛ$ΣΗ υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην επίση η ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/exams και θα πορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε
απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο Λύκειο ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και
τη διαδικασία υποβολής της θα ενη ερωθείτε ε νέα εγκύκλιό ας. Υπενθυ ίζεται ότι η αίτηση αυτή του
υποψηφίου είναι δεσ ευτική και δεν αλλάζει σε κα ία περίπτωση.
Αν υποψήφιος δεν πάρει έρος στην εξέταση αθή ατος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής
που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκρι ένο άθη α και
πήρε γραπτό βαθ ό ηδέν (0).
4. Είναι γνωστό ότι δεν ισχύει το βαθ ολογικό κριτήριο της βάσης για τη συ ετοχή υποψηφίου στις
διαδικασίες επιλογής των Πανεπιστη ίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη ιών, των Τ.Ε.Ι, της
ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
Για τη συ ετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για τα τ ή ατα, για τα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικό άθη α παρα ένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθ ού στο ειδικό άθη α ίσου ε το
ισό τουλάχιστον του έγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά αθή ατα, η προϋπόθεση
αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζό ενα ειδικά αθή ατα.
Σε ό, τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυ άτων, των Σχολών Υπαξιω ατικών των Ενόπλων υνά εων, της Πυροσβεστικής
Ακαδη ίας και των Ακαδη ιών Ε πορικού Ναυτικού, δεν ισχύει το βαθ ολογικό κριτήριο της βάσης εξίσου,
προϋπόθεση ό ως είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις
προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύ φωνα ε τις
κεί ενες διατάξεις. Οι σχετικές προκηρύξεις που περιγράφουν τα απαιτού ενα δικαιολογητικά και τη
διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων ανακοινώνονται από τα αρ όδια Υπουργεία ώστε οι υποψήφιοι
να τις αναζητήσουν προς ενη έρωσή τους.
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Τέλος, σύ φωνα ε την ε αριθ . ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012) κοινή
Υπουργική Απόφαση, ε θέ α: «Καθορισ ός αριθ ού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνο ική και την
Πυροσβεστική Ακαδη ία κατά τα ακαδη αϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», κατά τα ακαδη αϊκά έτη
2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιω ατικών της Ελληνικής Αστυνο ίας και
στην Πυροσβεστική Ακαδη ία δεν εισάγονται ιδιώτες. Συγκεκρι ένα:
Οι Αστυνο ικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ):
Αξιω ατικών Ελληνικής Αστυνο ίας και
Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό ελτίο του 2013.
Για τη Σχολή Αξιω ατικών Ελληνικής Αστυνο ίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), οι υποψήφιοι ήδη
υπηρετούντες Αστυνο ικοί θα ενη ερωθούν από τις αρ όδιες υπηρεσίες του Υπουργείου η όσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη για το αν η Σχολή θα δεχτεί υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του
2013.
Το Τ ή α Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδη ίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί
υποψηφίους (ήδη Πυρονό ους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του
2013.
5. Υπενθυ ίζεται ότι σύ φωνα ε την παράγραφο 12 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ.
Α’), οι αθητές της τελευταίας τάξης των Η ερήσιων Γενικών Λυκείων πορούν να αποκτήσουν το
απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συ ετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής
τους και να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής ονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζό ενα αθή ατα της
τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέ ατα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο ιδασκόντων. Όσοι
αποκτούν απολυτήριο Η ερήσιου Γενικού Λυκείου σύ φωνα ε τα παραπάνω, πορούν να αποκτήσουν
δικαίω α πρόσβασης στην τριτοβάθ ια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν έρος στις γραπτές εξετάσεις των
αθη άτων της τελευταίας τάξης των Η ερήσιων Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλαδικό
επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους και η Βεβαίωση Πρόσβασης στην
περίπτωση αυτή εκδίδεται ε βάση όνο τη γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές. Επιση αίνεται ότι
την περίοδο που οι υπόλοιποι αθητές υποβάλουν Αίτηση- ήλωση για συ ετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις αυτοί οι αθητές θα υποβάλουν την αντίστοιχη ΗΛ$ΣΗ για ενδοσχολικό απολυτήριο.
Β. Σύ φωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
ε την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την παρ. 6 του άρθρου 25 του
Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθ ια εκπαίδευση για το ποσοστό του 10%
των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση ισχύει έχρι και το ακαδη αϊκό έτος 2013-14. Επο ένως, όσοι
απέκτησαν ΒΕΒΑΙ$ΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ η ερήσιου ΓΕΛ ή η ερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑ Α Β΄ τα έτη 2011 και 2012
θα πορούν να καταθέσουν ηχανογραφικό δελτίο ε το ποσοστό θέσεων 10% για εισαγωγή στην
τριτοβάθ ια εκπαίδευση το ακαδη αϊκό έτος 2013-14.
Παρακαλού ε να φροντίσετε ώστε η εγκύκλιος αυτή αζί ε τον συνη ένο Πίνακα 2 να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου. Παρακαλού ε επίσης για την ενη έρωση
όλων των αθητών της τελευταίας τάξης για το περιεχό ενο της εγκυκλίου σε ειδική ενη ερωτική
συζήτηση.
Είναι σκόπι ο επίσης και οι αθητές της προτελευταίας τάξης να ενη ερώνονται για το σύστη α
εισαγωγής στην τριτοβάθ ια εκπαίδευση, ώστε πριν την εγγραφή τους στην τελευταία τάξη να είναι
γνώστες του συστή ατος αυτού.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ

Συνη

ένα: Πίνακας 2: Πεδία - Μαθή ατα - Συντελεστές

Εσωτερική ιανο ή:
1) ιεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθ ιας Εκπαίδευσης
2) ιεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη άτων
3) ιεύθυνση Οργάνωσης και ιεξαγωγής Εξετάσεων/Τ ή α Β΄

ΟΚΟΥ

: 45Χ9-ΟΚ
5
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕ ΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΕ ΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΘΡ ΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝ ΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)
6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓ-Ν
4. .ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-Ν
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)
6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ) (0,9)
6. Ιστορία(ΓΠ) (0,4)

ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
5. Μαθη2ατικά (ΓΠ) (0,9)
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓ-Ν
4. .ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-Ν
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9)
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)
4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6.Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓ-Ν
4. .ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-Ν
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9)
6. Νεοελ.Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
5. Μαθη2ατικά (ΓΠ) (0,9)
6. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓ-Ν
4. .ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-Ν
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
3. ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)
6. Οικονο2ία (Ε) (1,3)
7. Μαθη2ατικά (ΓΠ) (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)
6. Οικονο2ία (Ε) (1,3)
7. Μαθη2ατικά (ΓΠ) (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓ-Ν
4. .ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-Ν
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)
6. Οικονο2ία (Ε) (1,3)
7. Μαθη2ατικά (ΓΠ) (0,7)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΦΥΣΙΚΗ
3. ΧΗΜΕΙΑ / ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)
6. Οικονο2ία (Ε) (1,3)
7. Μαθη2ατικά (ΓΠ) (0,7)

