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ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α΄ & Β΄)
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄)
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
- Ν.3748 /2009 (ΦΔΚ 29-η. Α/19.2.2009),άξζξα 1-10 , Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71 η.Α΄/19-5-2010), άξζξν 39 ηνπ Ν.
4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/17-9-2013)
- Φ.151/22071/Β6 (ΦΔΚ 373-Β/3.3.2009), Φ.151/24463/Β6 (ΦΔΚ 422-Β/9.3.2009), Φ.151/84573/Β6 (ΦΔΚ 1523-Β/21-62013)
- Φ.151/2996/Β6 (ΦΔΚ 55-Β/25.1.2010), Φ.151/39470/Β6/9.4.10 (ΦΔΚ 529-Β/27.4.2010), Φ.151/17193/Β6 (ΦΔΚ 346Β/4.3.2011), Φ.151/41773/Β6 (ΦΔΚ 1289-Β/11.4.2012) θαη Φ.151/84573/Β6 (ΦΔΚ 1523 η. Β΄/21-6-2013) Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο.
- νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄), θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Ζκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ
απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο
Καηεπζχλζεηο θαη ζε ζρνιέο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ), ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο
θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ), ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ
ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο
(βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3) θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηαδφκελνη ζε ηέζζεξα (4)
καζήκαηα -δχν (2) γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο- θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
Σα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηεο νκάδαο Α΄ θαη ηεο νκάδαο Β΄ ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ θαη ηεο ΟΜΑΓΑ Β΄ ησλ
εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. ζε εμεηαζηηθά θέληξα ( ΔΠΑ.Λ.) πνπ ζα νξηζηνχλ.
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- νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ
απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηα Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο
Καηεπζχλζεηο θαη ηηο ρνιέο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ Αλσηέξσλ
ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.) θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηαδφκελνη ζε δχν
(2) καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄) κπνξνχλ αθφκα λα ζπκκεηάζρνπλ:
- Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ εκεξεζίσλ ΣΔΔ, πηπρίνπ εηδηθφηεηαο πξψελ εκεξεζίσλ ΣΔΛ θαη εκεξεζίσλ Ναπηηθψλ
Λπθείσλ.
- Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδαο Β΄) θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ πνπ επηιέγνπλ
λα είλαη ππνςήθηνη κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α΄.
ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄) κπνξνχλ αθφκα λα ζπκκεηάζρνπλ:
-Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ εζπεξηλψλ ΣΔΔ, πηπρίνπ εηδηθφηεηαο πξψελ εζπεξηλψλ ΣΔΛ θαη εζπεξηλψλ Ναπηηθψλ
Λπθείσλ .
- νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδαο Β΄) πνπ επηιέγνπλ λα είλαη ππνςήθηνη κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α΄.
Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ θαη φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε αιιά δελ έρνπλ απνθηήζεη
απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ ή πηπρίν ΣΔΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ή πηπρίν αληίζηνηρα ηνλ Ηνχλην,
γηα λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ κφλν νη αλσηέξσ ππνςήθηνη θαη φρη νη
θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ.
ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ Δ ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, ΑΝΩΣΔΡΔ ΣΡΑΣ. ΥΟΛΔ
ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ, ΥΟΛΔ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3), ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ππνςεθίσλ κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄).
Α) ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
α. Οη ππνςήθηνη ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ ηεο νκάδαο Α΄ πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ,
ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ (βι. ΚΔΦ. 3) θαη ζηηο Αθαδεκίεο
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο "Μαζεκαηηθά Η" θαη "Νενειιεληθή Γιψζζα" θαη ζε
δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ ηνκέα απνθνίηεζήο ηνπο. Σα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζηα
νπνία εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ Η.
ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο απνιπηεξίνπ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄ ή Β΄) πάξεη κέξνο, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄) κεηά ην έηνο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα εμεηαζηεί ζε
καζήκαηα δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ηνκέα θαη θχθινπ αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπ θαηά ην έηνο απνθνίηεζήο ηνπ.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο πηπρίνπ Β΄ θχθινπ εκεξεζίσλ ΣΔΔ, πηπρίνπ εηδηθφηεηαο πξψελ εκεξεζίσλ ΣΔΛ θαη
εκεξεζίσλ Ναπηηθψλ Λπθείσλ.
β. Οη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ ηεο νκάδαο Α΄ πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη
ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδνληαη κφλν ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο "Μαζεκαηηθά Η" θαη
"Νενειιεληθή Γιψζζα".
Β) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα/εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά
καζήκαηα νη ππνςήθηνη ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄) πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη ζ’ απηά. χκθσλα
κε ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2013:
Γηα ηα ηκήκαηα:
-Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ-Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ησλ ΣΔΗ: Αζήλαο,
Θεζζαινλίθεο, Πεηξαηά, Κξήηεο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ,
-Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Ρφδνπ (ΑΣΔΡ),
-Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο (ΑΣΔΑΝ),
απαηηείηαη εμέηαζε ζε κία κφλν απφ ηηο μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ηηαιηθή.
Γηα ηα ηκήκαηα:
-Γξαθηζηηθήο-εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθήο- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ,
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ, πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο,
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Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο,
-Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο)- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ ηνπ
ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ,
απαηηείηαη εμέηαζε θαη ζηα δχν εηδηθά καζήκαηα Διεχζεξν ρέδην θαη Γξακκηθφ ρέδην.
Γ) ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΥΟΛΩΝ
Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ εηζαγσγή ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηηο ρνιέο
Αζηπθπιάθσλ (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3) θαη ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξέπεη λα θξηζνχλ ηθαλνί ζηηο
πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ,
ν ρξφλνο, ν ηφπνο, ε δηαδηθαζία, θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο
νξίδνληαη κε πξνθήξπμε ησλ ίδησλ ησλ ρνιψλ.
Γ) ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ -ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ ησλ ππνςεθίσλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδαο Α΄) πνπ δηεθδηθνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο
ζρνιέο ηνπ πίλαθα ΗΗ, ηζρχνπλ νη εμήο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαηά εμεηαδφκελν κάζεκα σο αθνινχζσο:
- γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπληειεζηήο 1,5
- γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζπληειεζηήο 1,5
- γηα ην α’ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5
- γηα ην β’ κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5
- γηα ην εηδηθφ κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ζπληειεζηήο 2
-γηα ην εηδηθφ κάζεκα Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ν κέζνο φξνο κε ζπληειεζηή 2
Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ γηλνκέλσλ ησλ βαζκψλ ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο. Βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην
άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ ζηελ θιίκαθα (1 – 100) ή ην άζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ζε
πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, αλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο είλαη κεγαιχηεξε ησλ δψδεθα (12) κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ
γηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη επηηχρεη βαζκφ ζην εηδηθφ
κάζεκα ή ζηα εηδηθά καζήκαηα (Διεχζεξν ρέδην θαη Γξακκηθφ ρέδην) ζην θαζέλα μερσξηζηά, ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Αλ ππνηεζεί φηη θάπνηνο ππνςήθηνο εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 150, ζηε
Νενειιεληθή Γιψζζα 120, ζηo έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 130 θαη ζην άιιν 170, ζην Διεχζεξν ρέδην 125, ζην Γξακκηθφ
ρέδην 135, Αγγιηθά 150 ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή είλαη:
Α) Γηα ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν κνξίσλ ζα πξνθχςεη σο εμήο:
Μαζεκαηηθά:150 Υ ζπληειεζηή 1,5=225
Νενειιεληθή Γιψζζα:120Υ 1,5=180
Μάζεκα Δηδηθφηεηαο:130 Υ 3,5=455
Μάζεκα Δηδηθφηεηαο:170 Υ 3,5=595
πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ:225+180+455+595=1455 (κε άξηζηα ηα 2000 κφξηα)
Β) Γηα ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Αγγιηθά ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ
θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο:
Αγγιηθά:150 Υ 2=300
πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ:1455+300=1755(κε άξηζηα ηα 2400 κφξηα)
Γ) Γηα ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα
πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο:
Διεχζεξν ρέδην 125
Μέζνο φξνο Υ 2= 130 Υ2 =260
Γξακκηθφ ρέδην 135
πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ:1455+260=1715 (κε άξηζηα ηα 2400 κφξηα)
εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ππνςήθηνπο εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ πνπ εμεηάδνληαη ζηα δχν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο κε ηελ ίδηα
βαζκνινγία ην ζχλνιν κνξίσλ πξνθχπηεη σο εμήο:
Μαζεκαηηθά:150 Υ 1,5=225
Νενειιεληθή Γιψζζα:120 Υ1,5=180
πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ:225+180=405 (κε άξηζηα ηα 600 κφξηα)
Γηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζηα παξαπάλσ εηδηθά καζήκαηα ην ζχλνιν κνξίσλ δηακνξθψλεηαη ζε
405+300=705 θαη 405+260=665 αληίζηνηρα (κε άξηζηα ηα 1000 κφξηα)
Δ) ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ 10% ΣΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΗΑΚΣΔΩΝ (ΥΩΡΗ ΝΔΑ ΔΞΔΣΑΖ)
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 33 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/17-9-2013),
δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ- ΟΜΑΓΑ Α΄ λα είλαη
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ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε κφλν γηα κία (1) θνξά θαη κφλν γηα ην ακέζσο επφκελν
έηνο απφ απηφ πνπ εμεηάζηεθαλ.
Δπνκέλσο, ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε παλειιαδηθά ην 2013 ζε εκεξήζην ΔΠΑΛ Α΄, κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο
ηνπ ηνκέα απνθνίηεζήο ηνπ γηα ην 10% κφλν ην 2014.
Τπνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε παλειιαδηθά ηειεπηαία θνξά ην 2012 ζε εκεξήζην ΔΠΑΛ Α΄, δελ κπνξεί λα είλαη
ππνςήθηνο γηα ην 10% ην 2014, γηαηί ζα έρνπλ κεζνιαβήζεη 2 έηε απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ εμέηαζε.
Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ κε ηε βαζκνινγία πνπ
πέηπραλ ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα (2 γεληθήο παηδείαο-2 εηδηθφηεηαο) θαη ηα εηδηθά καζήκαηα, ρσξίο λα
εμεηαζηνχλ μαλά ζε θάηη απφ ηα πξνεγνχκελα, θαηαζέηνληαο Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο.
Σ) ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΩΖ
Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄)
ππνβάιινπλ Αίηεζε–Γήισζε ην Φεβξνπάξην εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
-νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α΄) ζην ΔΠΑΛ θνίηεζήο ηνπο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά
-νη απφθνηηνη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ, ζην ΔΠΑΛ απνθνίηεζήο ηνπο ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ,
ζπλππνβάιινληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο
-νη θάηνρνη πηπρίνπ Β’ θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ, Ναπηηθψλ Λπθείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄)
ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑ.Λ, ζπλππνβάιινληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
ηελ Αίηεζε –Γήισζε νη ππνςήθηνη δειψλνπλ:
α) ηα εηδηθά καζήκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ
β) αλ είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο (ππνςήθηνη εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ) ή ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
(ππνςήθηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ)
γ)ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα κε ηελ νπνία ζα είλαη ππνςήθηνη.
Ζ Αίηεζε – Γήισζε ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο www.minedu.gov.gr θαη ζα
κπνξεί λα εθηππψλεηαη είηε απφ ην Λχθεην, είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Ζ ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην
Λχθεην ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα ζηαιεί ζρεηηθή εγθχθιηνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο ΔΠΑΛ- (ΟΜΑΓΑ Β΄)
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Νφκνο 3748/2009 (ΦΔΚ 29 Α΄/19-2-2009), άξζξα 1-10, Νφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71 Α΄/19-5-2010)
Φ253/27456/Β6(ΦΔΚ 493 Β΄/18-3-2009) θαη Φ253/13844/Β6(ΦΔΚ 265 Β΄ 13-2-2009), Φ.253/17196/Β6 (ΦΔΚ 346 Β΄
10-2-2011) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
- νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Ζκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ
απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζε φια ηα Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο
Καηεπζχλζεηο θαη ηηο ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ (ΑΔΗ), ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), ηεο
ΑΠΑΗΣΔ, ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ, ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο θαη
Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3), ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη
ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηεθδηθψληαο ην ίδην πνζνζηφ ζέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ
Γεληθνχ Λπθείνπ, εμεηαδφκελνη ζε (6) καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη γεληθήο παηδείαο θαη ηα δχν (2)
εηδηθφηεηαο. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε
επηά (7) καζήκαηα, πέληε (5) γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο. Ζ εμέηαζε ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο
είλαη θνηλή κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. ε απηέο ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ
εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ-Β΄ κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ
(ΟΜΑΓΑ Α΄ ή Β΄).
- νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ
απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ (ΑΔΗ), ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη ησλ Αλψηαησλ
Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηεθδηθψληαο ην ίδην πνζνζηφ ζέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ,
εμεηαδφκελνη ζε (6) καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη γεληθήο παηδείαο θαη ηα δχν (2) εηδηθφηεηαο. Δηδηθά γηα
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ηελ εηζαγσγή ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε επηά (7) καζήκαηα,
πέληε (5) γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο. Ζ εμέηαζε ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο είλαη θνηλή κε ηνπο
ππνςεθίνπο ηνπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ. ε απηέο ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ-Β’ κπνξνχλ
επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄ ή Β΄), κε ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Φ.251/107032/Β6/14-9-2012 (ΑΓΑ:Β4ΘΔ9-85Τ) εγθχθιηφ καο. Γειαδή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ-Β’ απαηηείηαη πιήξεο θνίηεζε 2 εηψλ ζηηο 2 ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ
εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ, εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ γηα έλα ρξφλν θνίηεζε, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Φ251/124197/Β6/1110-2012 (ΑΓΑ: Β43Χ9-Δ2) εγθχθιην.
Σα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηεο νκάδαο Α΄ θαη ηεο νκάδαο Β΄ ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ θαη ηεο ΟΜΑΓΑ Β΄ ησλ
εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ζα εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. ζε εμεηαζηηθά θέληξα ( ΔΠΑ.Λ.) πνπ ζα νξηζηνχλ.

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζε φια ηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο απνθνίησλ νκάδαο Β΄ ΔΠΑ.Λ.
Α) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ – ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ
Οη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη θαηαλεκεκέλα ζε πέληε (5) επηζηεκνληθά πεδία,
φπσο απηά έρνπλ νξηζηεί απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ην Γεληθφ Λχθεην. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζε
παλειιαδηθφ επίπεδν ζε έμη (6) ή επηά (7) καζήκαηα, σο αθνινχζσο:
α) ηξία (3) ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο νκάδαο Β πνπ είλαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά II (Μαζεκαηηθά
Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ) θαη ε Φπζηθή II (Φπζηθή Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο
Καηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ)
β) έλα (1) κάζεκα πνπ επηιέγεη ν καζεηήο απφ ηα πέληε (5) καζήκαηα επηινγήο : Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ
χγρξνλνπ Κφζκνπ, Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο, Βηνινγία I (Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ), Βηνινγία II (Βηνινγία
Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ), Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο . ηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο επηζπκεί λα είλαη
ππνςήθηνο γηα ην 5ν επηζηεκνληθφ πεδίν ηφηε ππνρξεσηηθά επηιέγεη δχν (2) καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
«Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο» θαη ηηο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο». ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ππνςήθηνο
εμεηάδεηαη παλειιαδηθά ζε επηά (7) καζήκαηα.
γ) δχν (2) καζήκαηα εηδηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θχθιν, ηνλ ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ αθνινπζεί ζην ΔΠΑ.Λ.
πνπ θνηηά, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα I.
ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο απνιπηεξίνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄ ή Β΄) πάξεη κέξνο, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) κεηά ην έηνο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα εμεηαζζεί ζε καζήκαηα δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο , ηνκέα θαη θχθινπ απφ απηά πνπ
εμεηάζζεθε θαηά ηελ πξψηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ απφθνηηνο ΔΠΑΛ-Α’
ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ-Β’, δελ πξνζκεηξψληαη θαζφινπ νη πξνθνξηθνί ηνπ βαζκνί θαη γηα
ηελ πξφζβαζή ηνπ ππνινγίδνληαη κφλν νη γξαπηνί βαζκνί ησλ 6 ή 7 καζεκάησλ ησλ ΔΠΑΛ-Β’.
Ζ εμέηαζε ησλ ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηεο νκάδαο Β θαη ησλ καζεκάησλ επηινγήο, ησλ αλσηέξσ
πεξηπηψζεσλ α θαη β , είλαη θνηλή κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αληίζηνηρα,
δειαδή ζηελ ίδηα εμεηαζηέα χιε, θαη ζε θνηλά ζέκαηα πνπ νξίδεη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ θαη δηέπεηαη απφ ηε
λνκνζεζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Οη εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ζα
δηεμάγνληαη ζε Γεληθφ Λχθεην ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. Γεληθά, νη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο Β’ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ
ΔΠΑ.Λ. κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δηεθδηθνχλ ην ίδην
πνζνζηφ ζέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αληίζηνηρα.
Πην αλαιπηηθά ηα πέληε (5) επηζηεκνληθά πεδία, ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα αλά πεδίν θαη νη ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο ησλ καζεκάησλ πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα II.

Β) ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ – ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ
Ο ππνςήθηνο ηεο νκάδαο Β΄ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνπο
ππνςεθίνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη δχν (2) επηζηεκνληθά πεδία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη
εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ. Αλ ην έλα (1) απφ
ηα δχν (2) επηζηεκνληθά πεδία πνπ επηζπκεί λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο είλαη ην 5 ν , ηφηε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη
εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζηα καζήκαηα επηινγήο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία
ηαηηζηηθήο». Σα κφξηά ηνπ ζα ππνινγηζηνχλ αλά πεδίν κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο καζεκάησλ θαηά
επηζηεκνληθφ πεδίν.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ : Τπνςήθηνο έρεη επηιέμεη ηελ νκάδα Β΄ θαη σο κάζεκα επηινγήο ηελ Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ
χγρξνλνπ Κφζκνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ή δχν απφ ηα εμήο επηζηεκνληθά πεδία :
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-

1ν πεδίν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηά ηνπ κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (Υ
0,9) θαη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ (Υ 0,4).

-

2 πεδίν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηά ηνπ κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζην κάζεκα Μαζεκαηηθά II (Υ 1,3) θαη
Φπζηθή II (Υ 0,7).

-

4ν πεδίν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηά ηνπ κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζην κάζεκα Μαζεκαηηθά II (Υ 1,3) θαη
Φπζηθή II (Υ 0,7).

Ο

Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα επηιέμεη ην 3ν θαη ην 5ν πεδίν, αθνχ δελ εμεηάζηεθε
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ.

παλειιαδηθά ζηα

Όπσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ θαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ II, φινη νη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο Β΄
έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην 2ν θαη 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν, αλεμαξηήησο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο πνπ
εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθά, αθνχ γηα ην 2ν θαη 4ν πεδίν ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο είλαη ηα Μαζεκαηηθά II θαη ε
Φπζηθή II, ηα νπνία αλήθνπλ ζηα ηξία ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο νκάδαο Β΄.
Γ) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΩΝ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ
Γηα ην βαζκφ πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ζπληειεζηέο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ βαζκνχ, ην γεληθφ βαζκφ
πξφζβαζεο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ ηνπ ππνςεθίνπ ηζρχνπλ φ,ηη θαη ζην Γεληθφ
Λχθεην, δειαδή :
-

πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν ηεηξακήλσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ βαζκνχ πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο ν πξνθνξηθφο βαζκφο πξνζαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα κε δηαθέξεη
πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) κνλάδεο απφ ην γξαπηφ βαζκφ.

-

γξαπηφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν βαζκφο πνπ πέηπρε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο

-

ν βαζκφο πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο( ΒΠΜ) ζπλππνινγίδεηαη απφ ηνλ πξνζαξκνζκέλν πξνθνξηθφ βαζκφ θαη
ην γξαπηφ βαζκφ θαη κε ην καζεκαηηθφ ηχπν :
(πξνθνξηθφο βαζκφο Υ0,3) + (γξαπηφο βαζκφο Υ0,7) θαη
ζηξνγγπινπνηείηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ

-

ν γεληθφο βαζκφο πξφζβαζεο (ΓΒΠ) είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πξφζβαζεο ησλ έμη (6) ή επηά (7)
καζεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθά θαη ζηξνγγπινπνηείηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ΓΒΠ Υ 8 θαη νη ΒΠΜ ησλ δχν (2)
καζεκάησλ απμεκέλεο βαξχηεηαο αλά πεδίν επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο , φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ
πίλαθα. Σν άζξνηζκα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ γηλνκέλσλ πνιιαπιαζηάδεηαη επί εθαηφ θαη έηζη πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο κνξίσλ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη δηαθνξεηηθφο αλά πεδίν.
Γ) ΑΗΣΖΖ – ΓΖΛΩΖ
Οη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ νκάδα Β΄ ησλ καζεκάησλ θαη ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη απφθνηηνη – θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ πνπ επηζπκνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππνβάιινπλ Αίηεζε – Γήισζε ζην ζρνιείν ην Φεβξνπάξην εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Με ηελ Αίηεζε – Γήισζε νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη
απφθνηηνη) ζα δειψζνπλ
-

πνην απφ ηα 5 καζήκαηα επηινγήο ζα δψζνπλ παλειιαδηθά

-

αλ ζα εμεηαζηνχλ θαη ζην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» παλειιαδηθά

-

αλ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάπνην/α απφ ηα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή)

-

αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο (γηα ηνπο ππνςεθίνπο κφλν ησλ εκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ.) ή/θαη ρνιέο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (γηα ηνπ ππνςεθίνπο εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ.)

-

αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ).

-

ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά .

Ζ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο, φπσο θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, είλαη ππνρξεσηηθή θαη
δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο
ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β’). Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δελ ζπκπιεξψλεηαη νχηε ηξνπνπνηείηαη. Ζ κε ππνβνιή ηεο ζεκαίλεη
απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Ζ αίηεζε –δήισζε αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο : www.minedu.gov.gr θαη ζα
κπνξεί λα εθηππψλεηαη είηε απφ ην Λχθεην είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Ζ ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην
ΔΠΑΛ ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα ελεκεξσζείηε κε λέα εγθχθιηφ καο.

6

Τπνςήθηνο πνπ δήισζε κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε πνπ ππέβαιε, φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζε θάπνην
κάζεκα ή φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά θαη ζην 7 ν κάζεκα « Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», ζηελ εμέηαζε ηνπ νπνίνπ
ηειηθά δελ πξνζήιζε, ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθε θαη πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0), ν νπνίνο ζα ζπλππνινγηζηεί θαη
ζηνλ ηειηθφ ΓΒΠ ηνπ ππνςεθίνπ.
Αληίζεηα, αλ ππνςήθηνο κε ηελ αίηεζε – δήισζε δήισζε φηη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εμέηαζε
εηδηθνχ καζήκαηνο ή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα
ΣΔΦΑΑ θαη δελ πξνζέιζεη ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο δελ έρεη θακία βαζκνινγηθή επίπησζε, αιιά απνθιείεηαη απφ ηηο
δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζε ηκήκαηα ή ζρνιέο πνπ απαηηνχλ ηέηνηεο εμεηάζεηο (βιέπε παξάγξαθν Δ).
Δ) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) – ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ (ηξαηησηηθέο θαη
Αζηπλνκηθέο ρνιέο, Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) – ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ (ΣΔΦΑΑ)
i) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή). Γηα ηηο ρνιέο ή Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο πνπ
απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα επηηχρεη ηε βάζε ζην
εηδηθφ κάζεκα ( ή ζηα εηδηθά καζήκαηα, αλ είλαη δχν) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ρνιέο θαη ηα
Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα
(ζχκθσλα κε ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2013) είλαη :
- Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Γξαθηζηηθήο- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθήο- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε
Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ, Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ, Σερλνιφγσλ
Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ, Φσηνγξαθίαο &
Οπηηθναθνπζηηθψλ, πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, γηα ηα νπνία εμεηάδνληαη ηα εηδηθά καζήκαηα ,
«ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ» θαη «ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ».
- Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο, Μνπζηθψλ πνπδψλ, γηα ηα νπνία εμεηάδνληαη ηα εηδηθά καζήκαηα «ΑΡΜΟΝΗΑ» θαη «
ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ».
- Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηηαιηθήο
Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, γηα ηα νπνία εμεηάδεηαη ην εηδηθφ κάζεκα ηεο αληίζηνηρεο
κε ηελ θαηεχζπλζε μέλεο γιψζζαο.
- Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κίνπ Πεηξαηά, γηα ην νπνίν εμεηάδεηαη ην εηδηθφ κάζεκα «ΑΓΓΛΗΚΑ».
- Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλ/κίνπ, γηα ην νπνίν εμεηάδνληαη δχν απφ ηηο ηξεηο μέλεο
γιψζζεο : «ΑΓΓΛΗΚΑ», «ΓΑΛΛΗΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ».
- Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ,
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο,
Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), γηα ηα νπνία εμεηάδεηαη κία απφ ηηο μέλεο γιψζζεο «ΑΓΓΛΗΚΑ»,
«ΓΑΛΛΗΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ», «ΗΣΑΛΗΚΑ».
- Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, γηα ην νπνίν εμεηάδεηαη ην εηδηθφ κάζεκα
«ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ».
εκεηψλεηαη φηη ε εμέηαζε ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο αλεμαξηήησο ηχπνπ
Λπθείνπ ή νκάδαο καζεκάησλ ΔΠΑ.Λ. είλαη εληαία θαη δηεμάγεηαη ζε εμεηαζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δηδηθά γηα ην εηδηθφ κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ, εμεηαζηηθά θέληξα
ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ Διιάδα.
ii) ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ( ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ)
Γηα ηηο ρνιέο πνπ απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ιάβεη κέξνο θαη λα θξηζεί ηθαλφο.
ρνιέο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο είλαη νη ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο (βι. ΚΔΦ. 3)
θαη νη ρνιέο Αθαδεκηψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ν ρξφλνο, ν
ηφπνο, ε δηαδηθαζία, θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο νξίδνληαη κε
πξνθήξπμε ησλ ίδησλ ησλ ρνιψλ.
iii) ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ (ΣΔΦΑΑ)
Γηα ηα Σκήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο – αγσλίζκαηα (ΣΔΦΑΑ), ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ιάβεη κέξνο
έζησ θαη ζε έλα (1) απφ ηα ηξία αγσλίζκαηα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα ΣΔΦΑΑ.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ ρνιέο ή ηα Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εμέηαζε ζε
εηδηθφ κάζεκα ή πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ή πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ηζρχνπλ νη ίδηνη ζπληειεζηέο, νη ίδηεο επηδφζεηο, ν ίδηνο
ηξφπνο ππνινγηζκνχ βαζκψλ θαη κνξίσλ, νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη γεληθφηεξα ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην
Γεληθφ Λχθεην. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα :
- Τπνςήθηνο πέηπρε ΓΒΠ 13 θαη ζπγθέληξσζε 13500 κφξηα θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδφζεηο ζπκκεηέρεη ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα φζεο ρνιέο ή Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο
Καηεπζχλζεηο δελ απαηηνχλ εηδηθά καζήκαηα ή πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ή πξαθηηθέο δνθηκαζίεο.
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- ν ίδηνο ππνςήθηνο ζηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ πέηπρε βαζκφ 8,5 θαη γη απηφ δελ κπνξεί λα
ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ρνιέο ή Σκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ,
γηαηί ζηα Αγγιηθά δελ πέηπρε ηε βαζκνινγηθή βάζε.
- επίζεο ζηα αγσλίζκαηα γηα ηα ΣΔΦΑΑ ζπγθέληξσζε 2000 κφξηα απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ, επνκέλσο ζπκκεηέρεη ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα ΣΔΦΑΑ κε 13500+2000=15500 κφξηα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν ΣΔΛΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ
A. χκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΔΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΔΚ 3010/η.Β΄/13-11-2012) θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε,
κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξηζκνχ ηδησηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία θαηά ηα
αθαδεκατθά έηε 2013-2014 θαη 2014-2015», θαη ζρεηηθά έγγξαθα ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, θαηά ην αθαδεκατθφ
έηνο 2014-2015 ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δελ εηζάγνληαη
ηδηψηεο. πγθεθξηκέλα:
Οη Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ): Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη Αζηπθπιάθσλ δελ ζα
ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2014.
Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (ήδε
ππεξεηνχληεο Αζηπλνκηθνχο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2014.
Ζ ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο
(πνπ είλαη ήδε Ππξνζβέζηεο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2014.
Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 δελ ζα δερζνχλ εηζαθηένπο ε
ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) θαζψο θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Άξα
νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2014.
Β. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ζην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ππελζπκίδνπκε ηε
Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(ΑΓΑ:ΒΛΛ49-Ε0Φ) ζρεηηθή εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδεηαη φηη ην δηθαίσκα γηα
εηζαγσγή κε ην 10% ρσξίο λέα εμέηαζε ηζρχεη κφλν γηα έλα έηνο (ην ακέζσο επφκελν) κεηά ηελ ηειεπηαία εμέηαζε,
δηαηεξψληαο ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηή
ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΤΜΔΩΝ ΚΔΓΗΚΟΓΛΟΤ

ΤΝΖΜΜΔΝΑ:
ΠΗΝΑΚΑ I ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΧ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ (1 ζειίδα)
ΠΗΝΑΚΑ II ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΠΑΛ-ΟΜΑΓΑ Β’ (1 ζειίδα)
ΔΩΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ 1) Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ θαη θ. Τθππνπξγνχ
2) Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
3) Γ/λζε Λεηηνπξγηθψλ Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ
4) Γ/λζε πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
5) Γλζε ΔΠΔΓ
6) Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ
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ΠΗΝΑΚΑ Η ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α΄ & Β΄

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

ΚΤΚΛΟ

ΣΟΜΔΑ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

1.ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ

Σηοισεία Μησανών
Σηοισεία
Σσεδιαζμού
Κενηπικών
Θεπμάνζεων
Δγκαηαζηάζειρ Ψύξηρ
Δγκαηαζηάζειρ Κλιμαηιζμού
Σηοισεία Μησανών
Μησανέρ Δζωηεπικήρ Καύζηρ ΙΙ
Ηλεκηποηεσνία ΙΙ
Ηλεκηπικέρ Μησανέρ
Ηλεκηπονικέρ Δπικοινωνίερ
Σςζηήμαηα Ψηθιακών Ηλεκηπονικών
Ηλεκηπονικέρ Δπικοινωνίερ
Σςζηήμαηα Ψηθιακών Ηλεκηπονικών
Απσιηεκηονικό Σσέδιο
Οικοδομική
Γπαθιζηικέρ Δθαπμογέρ
Τεσνολογία Δκηςπώζεων
Γομημένορ Ππογπαμμαηιζμόρ
Γίκηςα Υπολογιζηών ΙΙ
Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ ΙΙ
Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ
Δπισειπήζεων
Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ II
Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ
Δπισειπήζεων
Σηοισεία Παθολογίαρ
Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ
Αγωγή Πποζσολικήρ Ηλικίαρ
Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ
Σηοισεία Αιμαηολογίαρ-Αιμοδοζίαρ
Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ
Φςηική Παπαγωγή
Σύγσπονερ Γεωπγικέρ Δπισειπήζειρ
Απσέρ Δπεξεπγαζίαρ Τποθίμων
Υγιεινή και Αζθάλεια Τποθίμων
Ανθοκηπεςηικέρ Καλλιέπγειερ
Γιαμόπθωζη Τοπίος
Ναςζιπλοΐα ΙΙ
Μεηαθοπά Φοπηίων
Μησανέρ Πλοίος Ι
Βοηθηηικά Μησανήμαηα ΙΙ

2.ΟΥΖΜΑΣΩΝ

3.ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ
4.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ

5.ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
6.ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ
ΣΔΥΝΩΝ
7.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
8.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΚΑΗ

ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ &ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ,
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ/Τ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
9.ΤΓΔΗΑ
ΠΡΟΝΟΗΑ

KAI

ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ

10.ΓΔΩΠΟΝΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΝΑΤΣΗΚΟ

ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ

11.ΝΑΤΣΗΚΟ
ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ
12.ΝΑΤΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ &
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ
ΓΔΧΡΓΗΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΔΡΓΧΝ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ
ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ
ΝΑΤΣΗΚΟΤ
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ΠΗΝΑΚΑ ΗI ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ & ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΟΜΑΓΑ Β΄

ΠΔΓΗΟ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΤΞΖΜΔΝΖ
ΒΑΡΤΣΖΣΑ
1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II
2)ΦΤΗΚΖ II

1ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ
ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ, ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ( Υ 0,9)
4)ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΟΜΟΤ ( Υ 0,4)
5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II ( Υ 1,3)
2)ΦΤΗΚΖ II ( Υ 0,7)

2Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΘΔΣΗΚΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
4)ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (νπνηνδήπνηε)
5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II
2)ΦΤΗΚΖ II
3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ (Υ 0,4)

3Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ

4)ΒΗΟΛΟΓΗΑ I ( Υ 0,9)
ή
ΒΗΟΛΟΓΗΑ II ( Υ 1,3)
5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II ( Υ 1,3)
2)ΦΤΗΚΖ II ( Υ 0,7)

4Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
4)ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (νπνηνδήπνηε)
5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II
2)ΦΤΗΚΖ II

5ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
4)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ (Υ 0,7)
5) ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ (Υ 1,3)
6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
7) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
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