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ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. 

Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 

διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα 

μακιματα προςανατολιςμοφ. 

Διαμορφϊνονται τρεισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ: 

1) ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

2) ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

3) ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Τα μακιματα προςανατολιςμοφ κάκε ομάδασ είναι πζντε(5) , αλλά δεν 

είναι και τα πζντε πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα. 

Τα διδαςκόμενα μακιματα ανά ομάδα προςανατολιςμοφ είναι τα 

ακόλουκα: 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ 
ΠΟΤΔΕ 

ΘΕΣΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΠΟΤΔΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Αρχαία 
 

Μακθματικά κατεφκυνςθσ Μακθματικά κατεφκυνςθσ 

Ιςτορία κατεφκυνςθσ Φυςικι κατεφκυνςθσ ΑΟΘ (Αρχζσ Οικονομικισ 
Θεωρίασ) 

Λατινικά 
 

Χθμεία κατεφκυνςθσ Ιςτορία κατεφκυνςθσ 

Λογοτεχνία κατεφκυνςθσ Βιολογία κατεφκυνςθσ ΑΕΠΠ (Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν 

ςε Προγραμματιςτικό 
Περιβάλλον) 

Κοινωνιολογία ΑΕΠΠ (Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν 

ςε Προγραμματιςτικό 
Περιβάλλον) 

Κοινωνιολογία 
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Οι μακθτζσ μποροφν να δθλϊνουν προτίμθςθ ςε ςχολζσ , οι οποίεσ 

είναι ομαδοποιθμζνεσ ςε πζντε(5) Επιςτθμονικά πεδία: 

1ο Επιςτθμονικό πεδίο 
 

Ανκρωπιςτικζσ, Νομικζσ & Κοινωνικζσ ςπουδζσ 

2ο Επιςτθμονικό πεδίο 
 

Τεχνολογικζσ & Θετικζσ ςπουδζσ 

3ο Επιςτθμονικό πεδίο 
 

Σπουδζσ Υγείασ & Ηωισ 

4ο Επιςτθμονικό πεδίο 
 

Παιδαγωγικζσ ςπουδζσ 

5ο Επιςτθμονικό πεδίο 
 

Σπουδζσ Οικονομίασ & Πλθροφορικισ 

Με υπουργικι απόφαςθ κα καταταχκοφν τα τμιματα ΑΕΙ και ΣΕΙ ςτα 

παραπάνω Επιςτθμονικά Πεδία. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2016 

Α. Οι μακθτζσ δίνουν Πανελλινιεσ ςε τζςςερα(4) μακιματα και κα είναι  

υποψιφιοι ςε ζνα Επιςτθμονικό Πεδίο (κα μποροφν δθλαδι να δθλϊςουν ςχολζσ 

από ζνα Επιςτθμονικό Πεδίο) 

Β. Ζχουν δυνατότθτα να δθλϊςουν ςχολζσ και από ζνα δεφτερο Επιςτθμονικό 

Πεδίο, αρκεί να επιλζξουν να δϊςουν εξετάςεισ και ςε πζμπτο μάκθμα.  

Γ. Στον υπολογιςμό των μορίων δφο από τα τζςςερα (ι πζντε) μακιματα κα ζχουν 

αυξθμζνο ςυντελεςτι βαρφτθτασ , που κα οριςκεί με υπουργικι απόφαςθ.  
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Πανελλαδικώσ εξεταηόμενα μακιματα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

 

 

Οι μακθτζσ τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ των Ανκρωπιςτικών ςπουδών δίνουν 

ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα και ζνα (ςφνολο 

τζςςερα) από Λατινικά, Βιολογία Γ.Π. ι Μακθματικά Γ.Π. για να ανοίξουν το 

αντίςτοιχο Πεδίο. 

Μποροφν να επιλζξουν δφο από τα τρία μακιματα (ςφνολο πζντε) ϊςτε να 

ανοίξουν και δεφτερο Πεδίο. 

Προςοχι: Σισ ςχολζσ Τγείασ και Ζωισ τισ διεκδικοφν με μειωμζνα μόρια 

 

 

 

 

Νεοελλθνικι γλώςςα  

Αρχαία κατεφκυνςθσ  

Ιςτορία κατεφκυνςθσ 

Λατινικά 

Ανκρωπιςτικζσ 
επιςτιμεσ 

Βιολογία  

Γενικισ Παιδείασ 

μειωμζνα μόρια 

πουδζσ 
Τγείασ  

& Ζωισ 

Μακθματικά 
Γενικισ Παιδείασ 

Επιςτιμεσ 
εκπαίδευςθσ 
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Πανελλαδικώσ εξεταηόμενα μακιματα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 

 

 

Οι μακθτζσ τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ των Θετικών ςπουδών δίνουν ςτισ 

Πανελλαδικζσ εξετάςεισ εκτόσ από τα τρία κοινά μακιματα και ζνα (ςφνολο 

τζςςερα) από Μακθματικά κατεφκυνςθσ, Βιολογία κατεφκυνςθσ ι Ιςτορία Γ.Π. για 

να ανοίξουν το αντίςτοιχο Πεδίο. 

Μποροφν να επιλζξουν δφο από τα τρία μακιματα (ςφνολο πζντε) ϊςτε να 

ανοίξουν και δεφτερο Πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

Νεολλθνικι γλώςςα 

Φυςικι 

Χθμεία 

Μακθματικά 
κατεφκυνςθσ 

Θετικζσ Επιςτιμεσ 

Βιολογία 
κατεφκυνςθσ 

πουδζσ Τγείασ  

& Ζωισ 

Ιςτορία  

Γενικισ Παιδείασ 

Επιςτιμεσ 
εκπαίδευςθσ 
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Πανελλαδικώσ εξεταηόμενα μακιματα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

 

Οι μακθτζσ τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ των ςπουδϊν Οικονομίασ και 

Πλθροφορικισ δίνουν ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ εκτόσ από τα τρία κοινά 

μακιματα και ζνα (ςφνολο τζςςερα) από Α.Ο.Θ., Βιολογία Γ.Π. ι Ιςτορία Γ.Π. για να 

ανοίξουν το αντίςτοιχο Πεδίο. 

Μποροφν να επιλζξουν δφο από τα τρία μακιματα (ςφνολο πζντε) ϊςτε να 

ανοίξουν και δεφτερο Πεδίο. 

Προςοχι: Σισ ςχολζσ Τγείασ και Ζωισ τισ διεκδικοφν με μειωμζνα μόρια 

 

Νεοελλθνικι γλώςςα 

Μακθματικά 

Α.Ε.Π.Π. 

Α.Ο.Θ. 

Οικονομικζσ  

Πλθροφορικισ 

Βιολογία  

Γενικισ Παιδείασ 

μειωμζνα μόρια 

πουδζσ 
Τγείασ  

& Ζωισ 

Ιςτορία  

Γενικισ Παιδείασ 

Επιςτιμεσ 
εκπαίδευςθσ 


