
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β΄

Α)  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΔΙΑ  –  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  -  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα σε πέντε (5) 

επιστημονικά πεδία, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη νομοθεσία που ισχύει για το Γενικό 

Λύκειο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι (6) ή 

επτά (7) μαθήματα, ως ακολούθως:

α) τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β που είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα 

Μαθηματικά  II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου) 

και η Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου)

β) ένα (1) μάθημα που επιλέγει ο μαθητής από τα πέντε (5) μαθήματα επιλογής: 

Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 

Βιολογία I (Βιολογία Γενικής Παιδείας), Βιολογία II (Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης), Αρχές 

Οικονομικής Θεωρίας. Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος 

για  το  5ο επιστημονικό  πεδίο  τότε  υποχρεωτικά  επιλέγει  δύο  (2)  μαθήματα και 

συγκεκριμένα  τα  «Μαθηματικά  και  Στοιχεία  Στατιστικής»  και  τις  «Αρχές  Οικονομικής 

Θεωρίας». Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος  εξετάζεται πανελλαδικά σε επτά (7) 

μαθήματα.

γ) δύο  (2)  μαθήματα  ειδικότητας που  αντιστοιχούν  στον  κύκλο,  τον  τομέα  και  την 

ειδικότητα που ακολουθεί στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά, όπως περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ I που 

ακολουθεί.

Η  εξέταση  των  τριών  υποχρεωτικών  μαθημάτων  της  ομάδας  Β  και  των  μαθημάτων 

επιλογής  είναι  κοινή  με  τους  υποψηφίους  του  ημερήσιου  ή  εσπερινού  Γενικού 

Λυκείου αντίστοιχα, δηλαδή στην ίδια εξεταστέα ύλη, και σε κοινά θέματα που ορίζει η 

Κεντρική  Επιτροπή  Εξετάσεων  και  διέπεται  από  τη  νομοθεσία  των  πανελλαδικών 

εξετάσεων  του  Γενικού  Λυκείου.  Οι  εξετάσεις  στα  μαθήματα  γενικής  παιδείας  θα 

διεξάγονται σε Γενικό Λύκειο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. που θα ορίζεται με απόφαση του 

Διευθυντή Δ.Ε.

Πιο αναλυτικά τα πέντε (5) επιστημονικά πεδία, τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο και οι 

συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ III που ακολουθεί.

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα 

εξετάζονται σε ΕΠΑ.Λ. που θα ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. σε κοινά θέματα 
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για όλους τους υποψηφίους και των δύο ομάδων.

 

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Ο υποψήφιος της ομάδας Β΄ στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει την ίδια 

περίοδο (αρχές Ιουλίου) με τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου μπορεί να επιλέξει μέχρι 

δύο (2) επιστημονικά πεδία, με την  προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα 

δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Αν το ένα (1) από 

τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που επιθυμεί  να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5ο,  τότε 

πρέπει  υποχρεωτικά  να  έχει  εξεταστεί  πανελλαδικά  στα  μαθήματα  επιλογής  «Αρχές 

Οικονομικής  Θεωρίας»  και  «Μαθηματικά  και  Στοιχεία  Στατιστικής».  Τα  μόριά  του  θα 

υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κατά 

επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Υποψήφιος  έχει  επιλέξει  την  ομάδα  Β΄  και  ως  μάθημα  επιλογής  την 

Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί να 

επιλέξει ένα ή δύο από τα εξής επιστημονικά πεδία:

- 1ο πεδίο: θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας (Χ 0,9) και της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου 

Κόσμου (Χ 0,4).

- 2Ο πεδίο: θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα 

Μαθηματικά II (Χ 1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

- 4ο πεδίο: θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα 

Μαθηματικά II (Χ 1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

Ο συγκεκριμένος  υποψήφιος δεν  μπορεί  να επιλέξει  το  3ο και  το  5ο πεδίο,  αφού δεν 

εξετάστηκε πανελλαδικά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων.

Όπως  συνάγεται  από  τα  παραπάνω και  όπως  φαίνεται  και  στον  ΠΙΝΑΚΑ  III,  όλοι  οι 

υποψήφιοι της ομάδας Β΄ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το 2ο και 4ο επιστημονικό 

πεδίο,  ανεξαρτήτως του μαθήματος επιλογής που εξετάστηκαν πανελλαδικά, αφού 

για το 2ο και 4ο πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά  II και η 

Φυσική II, τα οποία ανήκουν στα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β΄.

 

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ – 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για  το  βαθμό  πρόσβασης  του  μαθήματος,  τους  συντελεστές  προφορικού  και  γραπτού 
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βαθμού, το γενικό βαθμό πρόσβασης και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού 

μορίων του υποψηφίου θα ισχύσουν ό,τι και στο Γενικό Λύκειο, δηλαδή:

- προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο 

τετραμήνων. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης του μαθήματος ο 

προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να μη διαφέρει περισσότερο από 

δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό. 

- γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που πέτυχε στις πανελλαδικές 

εξετάσεις 

- ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος( ΒΠΜ) συνυπολογίζεται από τον 

προσαρμοσμένο προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό και με το μαθηματικό 

τύπο: (προφορικός βαθμός Χ0,3) + (γραπτός βαθμός Χ0,7) και στρογγυλοποιείται 

με προσέγγιση δεκάτου 

- ο γενικός βαθμός πρόσβασης (ΓΒΠ) είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των 

έξι (6) ή επτά (7) μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά και στρογγυλοποιείται 

με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων λαμβάνεται υπόψη ο ΓΒΠ Χ 0,8 και οι 

ΒΠΜ των  δύο  (2)  μαθημάτων αυξημένης  βαρύτητας  ανά  πεδίο  επί  τους  αντίστοιχους 

συντελεστές, όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Το άθροισμα των τριών παραπάνω 

γινομένων πολλαπλασιάζεται επί εκατό και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων 

που μπορεί να είναι και διαφορετικός ανά πεδίο.

Κατ΄ αναλογία με το Γενικό Λύκειο,  προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις 

διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η επίτευξη από 

τον  υποψήφιο  Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με  το μισό του  μέγιστου 

δυνατού βαθμού ή  η  συγκέντρωση συνόλου  μορίων  τουλάχιστον  ίσου με  το  μισό του 

μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα (βλέπε ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στην 

παράγραφο Ε).

 

Δ) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Οι  μαθητές  της  τελευταίας  τάξης  των  ΕΠΑ.Λ.  που  έχουν  επιλέξει  την  ομάδα  Β΄  των 

μαθημάτων  και  θα  συμμετάσχουν  στις  πανελλαδικές  εξετάσεις  για  εισαγωγή  στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία αίτηση 

– δήλωση στο σχολείο τους. Για το τρέχον σχολικό έτος η προθεσμία θα είναι 1 με 20 

Φεβρουαρίου . Με την αίτηση – δήλωση οι μαθητές θα δηλώσουν 

- τον κύκλο ΕΠΑ.Λ., τον οποίο ακολουθούν
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- ποιο από τα 5 μαθήματα επιλογής θα δώσουν πανελλαδικά

- αν θα εξεταστούν και στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» πανελλαδικά 

- αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, 

μουσική)

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και 

Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης, όπως και για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, 

είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. 

της  ομάδας  Β΄.  Μετά  την  υποβολή  της  δεν  συμπληρώνεται  ούτε  τροποποιείται.  Η  μη 

υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και 

της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Από εφέτος  η  αίτηση –δήλωση δεν θα αποστέλλεται  στα  Γενικά  Λύκεια  και  στα 

ΕΠΑ.Λ. σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ 

και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον 

υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο ΕΠΑΛ ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα 

που  θα  σας  αποσταλεί.  Για  τον  τρόπο  και  τη  διαδικασία  υποβολής  της  θα 

ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας. 

Υποψήφιος  που  δήλωσε  με  την  Αίτηση  –  Δήλωση  που  υπέβαλε,  ότι  θα  εξεταστεί 

πανελλαδικά σε κάποιο μάθημα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7ο μάθημα « Αρχές 

Οικονομικής Θεωρίας»,  στην εξέταση του  οποίου  τελικά δεν  προσήλθε,  θεωρείται  ότι 

εξετάστηκε και  πήρε  γραπτό βαθμό μηδέν  (0),  ο  οποίος θα συνυπολογιστεί  και  στον 

τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου.

Αντίθετα, αν υποψήφιος με την αίτηση – δήλωση δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην 

εξέταση  ειδικού  μαθήματος  ή  στις  προκαταρκτικές  εξετάσεις  για  Στρατιωτικές  και 

Αστυνομικές Σχολές ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν 

λόγω  εξετάσεις  δεν  έχει  καμμία  βαθμολογική  επίπτωση,  αλλά  αποκλείεται  από  τις 

διαδικασίες  εισαγωγής  σε  τμήματα  ή  σχολές  που  απαιτούν  τέτοιες  εξετάσεις  (βλέπε 

παράγραφο Ε). 

 

Ε) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές) – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

(ΤΕΦΑΑ)

i) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) 

Για τις Σχολές ή Τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο 

υποψήφιος πρέπει να εξεταστεί και να επιτύχει τη βάση στο ειδικό μάθημα (ή στα ειδικά 

μαθήματα, αν είναι δύο) για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Οι Σχολές και τα 

Τμήματα  των  Πανεπιστημίων  και  των  ΤΕΙ,  για  τα  οποία  απαιτείται  εξέταση  σε  ένα  ή 

περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι: 

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών 

Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης 

Κτιρίων,  για  τα  οποία  εξετάζονται  τα  ειδικά  μαθήματα  ,  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΣΧΕΔΙΟ»  και 

«ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ». 

- Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά 

μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και « ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, 

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

των  Παν/μίων  Παντείου  και  Πειραιά,  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  και 

Πολιτικών  Σπουδών  του  Παν/μίου  Μακεδονίας,  Εφαρμογών  Ξένων  Γλωσσών  στη 

Διοίκηση και  στο  Εμπόριο  του  ΤΕΙ  Ηπείρου,  Τουριστικών Επιχειρήσεων των  ΤΕΙ  και 

Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, για τα οποία εξετάζεται 

μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα 

«ΑΓΓΛΙΚΑ».

- Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας των κατευθύνσεων του Τμήματος 

Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού» του  Τμήματος  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και  Διερμηνείας  του  Ιονίου 

Παν/μίου, για τα οποία εξετάζονται το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση 

ξένης γλώσσας.

- Ειδίκευσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 

και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες 

γλώσσες: «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».
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- Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, για το οποίο 

εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ». 

Σε περίπτωση λειτουργίας νέων Τμημάτων για τα οποία θα απαιτείται εξέταση σε ειδικό 

μάθημα, θα αποσταλεί εγκαίρως στα σχολεία σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται  ότι  η  εξέταση  των ειδικών  μαθημάτων  για  όλους  τους  υποψηφίους 

ανεξαρτήτως τύπου Λυκείου ή ομάδας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. είναι ενιαία και διεξάγεται 

σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ. 

Ειδικά  για  το ειδικό  μάθημα των Αγγλικών,  εξεταστικά  κέντρα  λειτουργούν σε  όλες  τις 

πρωτεύουσες των Νομών. 

 

ii) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές)

Για τις Σχολές που απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει 

μέρος και να κριθεί ικανός. Σχολές για τις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις 

είναι  οι  Στρατιωτικές  και  Αστυνομικές  Σχολές  και  οι  Σχολές  Ακαδημιών του  Εμπορικού 

Ναυτικού.  Οι  προθεσμίες  υποβολής  των  σχετικών  αιτήσεων,  ο  χρόνος,  ο  τόπος,  η 

διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές 

εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

iii) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

Για  τα  Τμήματα  που  απαιτούνται  πρακτικές  δοκιμασίες  –  αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ),  ο 

υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος έστω και σε ένα (1) από τα τρία αγωνίσματα για να 

συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Για όλες τις παραπάνω Σχολές ή τα Τμήματα για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό 

μάθημα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιμασίες ισχύουν οι ίδιοι συντελεστές, 

οι ίδιες επιδόσεις, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού βαθμών και μορίων, οι ίδιες προϋποθέσεις 

εισαγωγής  και  γενικότερα  η  ίδια  διαδικασία  με  το  Γενικό  Λύκειο.  Για  την  πληρέστερη 

κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

-  Υποψήφιος  πέτυχε  ΓΒΠ  9,5  και  συγκέντρωσε  10500  μόρια.  Ο  συγκεκριμένος 

υποψήφιος  συμμετέχει  στη  διαδικασία  επιλογής για  την  εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση  για  όσες  Σχολές  ή  Τμήματα  δεν  απαιτούν  ειδικά  μαθήματα  ή 

προκαταρκτικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιμασίες, γιατί αν και ο ΓΒΠ είναι μικρότερος 
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του μισού (κάτω από 10), τα μόρια του είναι πάνω από το μισό του μέγιστου δυνατού 

(20000). 

- ο ίδιος υποψήφιος στην εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών πέτυχε βαθμό 

8,5 και γι αυτό δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για Σχολές ή Τμήματα 

που απαιτούν εξέταση στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών, γιατί στα Αγγλικά δεν πέτυχε τη 

βαθμολογική βάση.

- επίσης στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ συγκέντρωσε 1600 μόρια από τις επιδόσεις του 

και συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής και για τα ΤΕΦΑΑ, γιατί  τα μόριά του για τα 

ΤΕΦΑΑ είναι  12100 (10500+1600=12100),  δηλαδή πάνω από το μισό του μέγιστου 

αριθμού μορίων για αυτά τα Τμήματα (το μέγιστο δυνατό είναι 24000, αφού ο μέσο όρος 

των βαθμών στα αγωνίσματα πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 2).

 ΣΤ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά  την  ανακοίνωση  των  βαθμών  των  υποψηφίων  και  τη  χορήγηση  της  Βεβαίωσης 

Πρόσβασης και του Απολυτηρίου, οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ των ΕΠΑ.Λ. καταθέτουν 

στις οικείες επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων Γενικών Λυκείων 

της περιοχής τους σε καθορισμένη και  αποκλειστική προθεσμία (περίπου αρχές 

Ιουλίου  )  το  μηχανογραφικό  τους  Δελτίο, στο  οποίο  δηλώνουν  κατά  σειρά 

προτεραιότητας τις  προτιμήσεις  τους για  τις  Σχολές και  τα Τμήματα που επιθυμούν να 

εισαχθούν.  Κάθε υποψήφιος  μπορεί  να δηλώνει  στο μηχανογραφικό δελτίο  Σχολές  και 

Τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) ή το πολύ δύο (2) επιστημονικά πεδία με τις 

προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου (Β’). 

Οι  υποψήφιοι  της  ομάδας  Β’ ημερήσιου ή  εσπερινού  ΕΠΑ.Λ.  μετέχουν  στη διαδικασία 

επιλογής  για  την  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  με  τον  ίδιο  τρόπο  και  διεκδικώντας  το  ίδιο 

ποσοστό  θέσεων  με  τους  υποψηφίους  του  ημερήσιου  ή  εσπερινού  Γενικού  Λυκείου 

αντίστοιχα.

Από εφέτος τα μηχανογραφικά δελτία δεν θα αποστέλλονται στα Λύκεια σε έντυπη 

μορφή,  αλλά  θα  αναρτώνται  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  ΥΠΕΠΘ  και  θα 

εκτυπώνονται  είτε  από το  Λύκειο  είτε  απευθείας  από τον ίδιο  τον  υποψήφιο.  Η 

υποβολή τους θα γίνει ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. 

Για  τον  τρόπο  και  τη  διαδικασία  υποβολής  τους  θα  ενημερωθείτε  μέσω  νέας 

εγκυκλίου μας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α΄ 
& Β΄
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Στοιχεία Μηχανών

2. Στοιχεία Σχεδιασμού 
Κεντρικών Θερμάνσεων

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
& ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Εγκαταστάσεις Ψύξης

2. Εγκαταστάσεις 
Κλιματισμού

2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
&ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Στοιχεία Μηχανών

2. Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης ΙΙ

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

2. Ηλεκτρικές Μηχανές

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες

2. Συστήματα Ψηφιακών 
Ηλεκτρονικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες

2. Συστήματα Ψηφιακών 
Ηλεκτρονικών

5.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2. Οικοδομική

6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Γραφιστικές Εφαρμογές

2. Τεχνολογία Εκτυπώσεων

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 1. Δομημένος 
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ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Προγραμματισμός

2. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας ΙΙ

2. Αρχές Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας II

2. Αρχές Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

9.ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1. Στοιχεία Παθολογίας

2. Στοιχεία Ανατομίας-
Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1. Αγωγή Προσχολικής 
Ηλικίας

2. Στοιχεία Ανατομίας-
Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Στοιχεία Αιματολογίας-
Αιμοδοσίας

2. Στοιχεία Ανατομίας-
Φυσιολογίας ΙΙ

10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1. Φυτική Παραγωγή

2. Σύγχρονες Γεωργικές 
Επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Αρχές Επεξεργασίας 
Τροφίμων

2. Υγιεινή και Ασφάλεια 
Τροφίμων

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 1. Ανθοκηπευτικές 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Καλλιέργειες

2. Διαμόρφωση Τοπίου

11.ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1. Ναυσιπλοΐα ΙΙ

2. Μεταφορά Φορτίων

12.ΝΑΥΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1. Μηχανές Πλοίου Ι

2. Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
(ΟΜΑΔΑ Β΄)

ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2) ΦΥΣΙΚΗ II

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Χ 0,9)

4) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ( Χ 0,4)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2) ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
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3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2) ΦΥΣΙΚΗ II

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ 0,4)

4) ΒΙΟΛΟΓΙΑ I ( Χ 0,9)

ή

ΒΙΟΛΟΓΙΑ II ( Χ 1,3)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2) ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2) ΦΥΣΙΚΗ II

3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Χ 0,7)

5) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Χ 1,3)

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

7) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
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