
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 

2 
 

 

  



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 

3 
 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, στην οποία δεν εξειδικεύεται το 

αντικείμενο σπουδών. Από το 2021-2022 η προαγωγή βασίζεται σε: 

 προφορικούς βαθμούς  

 εξετάσεις, στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα 

θεμάτων».  

Για την προαγωγή απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του10. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η φοίτηση στη Β΄ τάξη του ενιαίου Λυκείου γίνεται σε μία από τις δύο ομάδες 

προσανατολισμού. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι: 

 

Από το 2021-2022 η προαγωγή βασίζεται σε: 

 προφορικούς βαθμούς  

 εξετάσεις, στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα 

θεμάτων».  

Για την προαγωγή απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του 10. 

Ανθρωπιστικών 
σπουδών

Μαθήματα γενικής 
παιδείας

Αρχαία 
προσανατολισμού 

Λατινικά

Θετικών σπουδών

Μαθήματα γενικής 
παιδείας

Μαθηματικά 
προσανατολισμού

Φυσική 
προσανατολισμού.
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

1Ο  

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, 

ΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

3. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

και  

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

2Ο  
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
3. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

3Ο  

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΖΩΗΣ 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
3. ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

4Ο  
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
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 Τα ειδικά μαθήματα προβλέπονται σε ορισμένα τμήματα και αναφέρονται 

στις επιμέρους πληροφορίες των τμημάτων. 

 Οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ προηγουμένων ετών εξετάζονται στα μαθήματα και 

στην ύλη της Γ’ Λυκείου που ισχύουν για το τρέχον κάθε φορά σχολικό 

έτος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 οι απόφοιτοι του 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ και όχι στην ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ενώ οι απόφοιτοι όλων των 

Προσανατολισμών θα εξεταστούν στην ύλη που θα οριστεί για το 

σχολικό έτος 2021-2022 και όχι στη μειωμένη ύλη του 2021. 

 Η απόλυση των μαθητών της Γ’ Λυκείου βασίζεται σε: 

o  προφορικούς βαθμούς  

o απολυτήριες εξετάσεις,   

Για την προαγωγή απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του 10. 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

 Από το 2022 κάθε τμήμα θα ορίζει δικούς του συντελεστές ανά 

μάθημα. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα 

τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε 

ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. 

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι κάθε μαθητής θα έχει διαφορετικό αριθμό μορίων σε 

κάθε σχολή.  
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 Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, 

η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή 

πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο 

ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. 

 

 Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις 

οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα 

με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον 

ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο 

οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. 

 

 Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, 

στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των 

συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το 

ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. 

 

 Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 

100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα 

μαθήματα. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σε ένα τμήμα, θα πρέπει εκτός από τη βάση 

εισαγωγής του τμήματος να έχει και δεύτερο περιορισμό, ο οποίος λέγεται 

«ελάχιστη βάση εισαγωγής ή Ε.Β.Ε. και προσδιορίζεται ως εξής:  

Μετά τις πανελλαδικές, ανακοινώνονται τα μόρια των υποψηφίων καθώς 

και η μέση βαθμολογία όλων των υποψηφίων κάθε πεδίου. Η μέση 

βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των μέσων όρων των τεσσάρων μαθημάτων 

των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου. Κατόπιν, κάθε σχολή ή 

τμήμα ορίζει ως Ε.Β.Ε. το γινόμενο του μέσου όρου με ένα συντελεστή ο 

οποίος το 2022 κυμαίνεται από 0,8 έως 

1,2. Αντίστοιχα, για τα ειδικά 

μαθήματα, ο συντελεστής αυτός το 

2022 κυμαίνεται από 0,7 έως 1,1. 

Για τους υποψηφίους για το 10% 

ισχύει η ΕΒΕ του σχολικού έτους κατά 

το οποίο πήραν μέρος στις εξετάσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ  

Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν ένα «παράλληλο» 

μηχανογραφικό για θέσεις στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Όποιες θέσεις των Ι.Ε.Κ. δεν 

καταληφθούν με αυτόν τον τρόπο, θα πληρωθούν με κατάταξη αιτούντων 

εκτός μηχανογραφικού και με βάση τον βαθμού απολυτηρίου. Μετά την 
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ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι των δημοσίων ΙΕΚ 

έχουν πλέον τη δυνατότητα  να συμμετέχουν σε ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστημιακό τμήμα της επιλογής 

τους, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ελάτε να επιλέξουμε μαζί την κατάλληλη για σας ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ! 

 Ελάτε να ενημερωθείτε για το αντικείμενο σπουδών αλλά και τις 

προοπτικές των Πανεπιστημιακών Σχολών που σας ενδιαφέρουν! 

 Ελάτε να ενημερωθείτε για τα ΕΝΣΤΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από 

τους πλέον ειδικούς στον χώρο!  

 Κλείστε ραντεβού για μια συνάντηση με τους υπεύθυνους του 

Φροντιστηρίου μας, για να σας λύσουμε από κοντά οποιαδήποτε 

απορία σας και να συζητήσουμε τους προβληματισμούς σας. 


