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Το εξεταστικό σύστημα που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση το Μάιο του 2015 θα ισχύσει για τις εξετάσεις του 2016, δηλαδή για 
τους μαθητές που φοιτούν εφέτος στη Γ΄ Λυκείου. Πιστεύουμε ότι θα ισχύσει και για τις εξετάσεις του 2017 και του 2018 γιατί 
όποιες σημαντικές αλλαγές γίνονται, ισχύουν για τους μαθητές που τη χρονιά της εξαγγελίας θα φοιτούν στην Α΄ Λυκείου. Σύμφωνα 
με το νέο σύστημα:
Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου παρακολουθούν μόνο μαθήματα γενικής παιδείας και εξετάζονται για την προαγωγή τους σε ενδοσχο-
λικές εξετάσεις και σε θέματα που επιλέγει ο καθηγητής του μαθήματος στο σχολείο. 

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν μία από δύο ομάδες προσανατολισμού.
• Η 1η ομάδα ή ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών. Είναι η παλιά θεωρητική κατεύθυνση. Εκτός από τα μαθήματα της γενικής 
παιδείας διδάσκονται και δύο μαθήματα εμβάθυνσης (κατεύθυνσης) που είναι τα Αρχαία Ελληνικά και Βασικές αρχές κοινωνικών 
επιστημών. Η επιλογή αυτής της ομάδας πρακτικά σημαίνει πως στη Γ’ τάξη θα επιλέξει την αντίστοιχη 1η ομάδα. Έχει το δικαίωμα 
να επιλέξει την 3η ομάδα (οικονομίας & πληροφορικής), αλλά χωρίς να έχει διδαχθεί τα Μαθηματικά εμβάθυνσης της Β’ τάξης. Η 
δυνατότητα επιλογής της 2ης ομάδας στη Γ’ τάξη δεν υφίσταται.
• Η 2η ομάδα προσανατολισμού ή ομάδα θετικών σπουδών είναι οι δύο παλιές κατευθύνσεις της θετικής και τεχνολογικής σε μία. 
Τα μαθήματα εμβάθυνσης είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Η επιλογή αυτής της ομάδας πρακτικά σημαίνει πως στη Γ’ τάξη θα 
επιλέξει την 2η ή την 3η ομάδα. Η δυνατότητα επιλογής της 1ης ομάδας στη Γ’ τάξη δεν υφίσταται.
Η προαγωγή από τη Β’ στη Γ΄ Λυκείου γίνεται με ενδοσχολικές εξετάσεις όπως και στην Α΄ Λυκείου.

Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν πάλι ομάδα προσανατολισμού. Εδώ υπάρχουν τρεις ομάδες. Κάθε μία ομάδα έχει τρία υπο-
χρεωτικά μαθήματα και τρία μαθήματα επιλογής. Κάθε μαθητής επιλέγει 1 ή 2 μαθήματα επιλογής, οπότε εξετάζεται πανελλαδικά 
σε 4 ή 5 μαθήματα. Αν κάποιος μαθητής επιλέξει 2 μαθήματα επιλογής διευρύνει τα επιστημονικά πεδία από 1 σε 2. Σε αυτή την 
περίπτωση ο υπολογισμός των μορίων που έχει συγκεντρώσει σε κάθε επιστημονικό πεδίο γίνεται αποκλειστικά από τα 4 μαθή-
ματα που οδηγούν σε αυτό. Οι τρεις ομάδες είναι:

☐ 1η ΟΜΑΔΑ προσανατολισμού ή ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών. Είναι η παλιά θεωρητική κατεύθυνση. Τα τρία μαθήματα 
που είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές που επιλέγουν αυτή την ομάδα είναι:

• Αρχαία Ελληνικά
• Ιστορία
• Νέα Ελληνικά
   Τα τρία μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγονται 1 ή 2 είναι:
• Λατινικά για πρόσβαση στο 1ο επιστημονικό πεδίο
• Βιολογία γενικής παιδείας για πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο
• Μαθηματικά γενικής παιδείας  για πρόσβαση στο 4ο επιστημονικό πεδίο

Σημείωση: Η εισαγωγή στα τμήματα του 3ου πεδίου με την επιλογή της Βιολογίας γενικής παιδείας γίνεται με «ποινή» δηλαδή 
με άριστα το 18,6 και όχι το 20 λόγω μειωμένων συντελεστών.

☐ 2η ΟΜΑΔΑ προσανατολισμού ή ομάδα θετικών σπουδών. Είναι οι παλιές κατευθύνσεις θετικής και τεχνολογικής σε μία. Τα 
υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

• Φυσική
• Χημεία
• Νέα Ελληνικά
   Τα μαθήματα επιλογής είναι:
• Μαθηματικά προσανατολισμού  για πρόσβαση στο 2ο επιστημονικό πεδίο
• Βιολογία προσανατολισμού   για πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο
• Ιστορία γενικής παιδείας   για πρόσβαση στο 4ο επιστημονικό πεδίο

☐ 3η ΟΜΑΔΑ προσανατολισμού ή ομάδα οικονομίας και πληροφορικής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:
• Μαθηματικά προσανατολισμού
• Ανάπτυξη Εφαρμογών (προγραμματισμός)
• Νέα Ελληνικά
   Τα μαθήματα επιλογής είναι:
• Βιολογία γενικής παιδείας  για πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο
• Ιστορία γενικής παιδείας   για πρόσβαση στο 4ο επιστημονικό πεδίο
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  για πρόσβαση στο 5ο επιστημονικό πεδίο

Το νέο έξέΤασΤικο σύσΤημα 
για Τισ πανέλληνιέσ έξέΤασέισ Τού 2016
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Σημείωση: Η εισαγωγή στα τμήματα του 3ου πεδίου με την επιλογή της Βιολογίας γενικής παιδείας γίνεται με «ποινή» 
δηλαδή με άριστα το 18,6 και όχι το 20 λόγω μειωμένων συντελεστών.
Τα παραπάνω μπορούν να αναπαρασταθούν σχηματικά ως εξής:
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Πως ακριβως υΠολογιζουμε τα μορια

• Υπολογίζουμε το άθροισμα των γραπτών βαθμών των 4 
πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων στην εικοσάβαθμη 
κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Το άθροισμα πολλαπλασι-
άζεται επί δύο. (αποτέλεσμα α) 
• Πολλαπλασιάζουμε το γραπτό βαθμό του 1ου μαθήματος 
βαρύτητας με το συντελεστή βαρύτητας. (αποτέλεσμα β)
• Ομοίως πολλαπλασιάζουμε το γραπτό βαθμό του 2ου μα-
θήματος βαρύτητας με το συντελεστή βαρύτητάς του. (αποτέ-
λεσμα γ)
Ο αριθμός μορίων είναι (α+β+γ)*100

Παραδειγμα 1ο

Μαθητής της 2ης ομάδας προσανατολισμού εξετάζεται 
πανελλαδικά σε 5 μαθήματα στοχεύοντας σε σχολές του 
2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου. Τα γραπτά του στις 
πανελλήνιες εξετάσεις είναι: 
Νέα Ελληνικά =16,3 
Φυσική=17,2 
Χημεία=19 
Μαθημ=17,5 
Βιολογία=18,9

• Για το 2ο πεδίο: Άθροισμα γραπτών βαθμών είναι 
16,3+17,2+19+17,5=70 και 70*2=140. Το 1ο μάθημα 
βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά με συντελεστή 1,3. Επο-
μένως 17,5*1,3=22,75. Το 2ο μάθημα βαρύτητας είναι η 
Φυσική με συντελεστή 0,7. Επομένως 17,2*0,7=12,04
Μόρια 2ου πεδίου= (140+22,75+12,04)*100=17479

• Για  το 3ο ΕΠ το άθροισμα γίνεται 
16,3+17,2+19+18,9=71,4 και 71,4*2=142,8
Το πρώτο μάθημα βαρύτητας είναι η Βιολογία. Επομένως 
18,9*1,3=24,57. Το 2ο μάθημα βαρύτητας είναι η Χημεία 
οπότε 19*0,7=13,3
Μόρια 3ου ΕΠ=(142,8+ 24,57+13,3)*100=18067

ΠαραδΕιΓμα 2ο 
Μαθητής της 1ης ομάδας προσανατολισμού εξετάζεται σε 
5 μαθήματα στοχεύοντας στο 1ο και 3ο ΕΠ και γράφει: 
Αρχαία 17,7 Ιστορία 18,6 Νέα 16 Λατινικά 19,8, Βιολ 
γ.π. 18,3

• Για το 1ο ΕΠ: Άθροισμα 17,7+18,6+16+19,8=72,1 
και 72,1*2=144,2
1ο μάθημα βαρύτητας τα Αρχαία με συντελεστή 1,3. 
Έχουμε 17,7*1,3=23,01 
2ο μάθημα βαρύτητας η Ιστορία με συντελεστή 0,7. 
Έχουμε 18,6*0,7=13,02
Μόρια 1ου πεδίου= (144,2+23,01+13,02)*100=18023

• Για το 3ο ΕΠ τα μαθήματα βαρύτητας έχουν μειωμένο 
συντελεστή(ποινή) και είναι η Βιολογία γενικής παιδείας 
με συντελεστή 0,9 και τα νέα Ελληνικά με συντελεστή 0,4.
Άθροισμα γραπτών βαθμών 17,7+18,6+16+18,3=70,6 
και 70,6*2=141,2
1ο μάθημα βαρύτητας 18,3*0,9=16,47 και 2ο μάθημα 
βαρύτητας 16*0,4=6,4
Μόρια 3ου ΕΠ = (141,2+16,47+6,4)*100=16407

Παρατηρουμε οτι

• Στα επιστημονικά πεδία με συντελεστές βαρύτητας 1,3 
και 0,7 δηλαδή χωρίς ποινή το άριστα είναι 20000
Το πρώτο μάθημα βαρύτητας έχει άριστα 6600 μόρια
Το δεύτερο μάθημα βαρύτητας έχει άριστα 5400 μόρια
Το κάθε ένα από τα άλλα δύο έχει άριστα 4000 μόρια.
Τα δύο μαθήματα βαρύτητας δίνουν το 60% των συνολι-
κών μορίων.

• Αν υπάρχει ποινή δηλαδή μειωμένοι συντελεστές βαρύ-
τητας το άριστα είναι 18600 μόρια
Το 1ο μάθημα βαρύτητας έχει άριστα 5800 μόρια 
Το 2ο μάθημα βαρύτητας έχει άριστα 4800 μόρια
Το κάθε ένα από τα άλλα δύο έχει άριστα 4000 μόρια
Τα δύο μαθήματα βαρύτητας δίνουν το 57% των συνολι-
κών μορίων

• Για τα ειδικά μαθήματα ισχύει ότι και προηγουμένως. 
Με ένα ειδικό μάθημα το άριστα γίνεται 22000 και με δύο 
ειδικά μαθήματα έχουμε άριστα τα 24000 μόρια 

Τα μαθήματα βαρύτητας και οι συντελεστές τους ανά επι-
στημονικό πεδίο, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Τρόπός υπόλόγιςμόυ Των μόριων ειςαγωγής 
ςΤήν ΤριΤόβαθμια εκπαιδευςή

Στο νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προαγωγής της Α΄ και της Β΄ Λυ-
κείου ούτε ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ Λυκείου. Δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι προφορικοί βαθμοί των 
πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.



55

Το 1ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών και είναι προσβάσιμο 
αποκλειστικά μέσω της 1ης ομάδας προσανατολισμού.

Το 2ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα τεχνολογικών και θετικών σπουδών και είναι προσβάσιμο αποκλειστικά 
μέσω της 2ης ομάδας προσανατολισμού.

Το 3ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τις σχολές σπουδών υγείας και ζωής. Είναι προσβάσιμο από όλους τους υποψήφιους, αλλά 
στην πράξη η πρόσβαση είναι δύσκολη για τους μαθητές που έχουν επιλέξει την 1η και την 3η ομάδα προσανατολισμού λόγω της 
μείωσης των μορίων τους εξαιτίας των συντελεστών.

Το 4ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει κυρίως τμήματα παιδαγωγικών σπουδών και είναι προσβάσιμο μέσω όλων των ομάδων 
προσανατολισμού.

Το 5ο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά τμήματα, αλλά και ορισμένα τμήματα πληροφορικής. Είναι προσβάσι-
μο αποκλειστικά μέσω της 3ης ομάδας προσανατολισμού.
Σημειώνεται πως ορισμένα τμήματα ανήκουν σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  1,3
  ΙΣΤΟΡΙΑ   0,7

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   1,3
  ΦΥΣΙΚΗ   0,7

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   1,3
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  0,7

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ   1,3
  ΧΗΜΕΙΑ   0,7

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0,9     
  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  0,4

  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  1,3
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  0,7

  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  1,3
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  0,7

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  0,9
  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  0,4

  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  1,3
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0,7

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


