
 

Η νέα Γ’ Λυκείου και το Εξεταστικό Σύστημα 

 

Το νέο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου  

− Μειώνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας σε τέσσερα (4)  

− Προτείνει τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, κάθε μία σε απόλυτη αντιστοίχιση  

    με ένα επιστημονικό πεδίο  

− Διατηρεί τα τέσσερα (4) επιστημονικά πεδία ως έχουν  

− Προβλέπει, για την απόκτηση του Απολυτηρίου, εξετάσεις σε τέσσερα (4)   

    μαθήματα για κάθε ομάδα προσανατολισμού που είναι ακριβώς τα ίδια και για    

    τις πανελλαδικές εξετάσεις.  

 

Μια πληρέστερη εικόνα του νέου προγράμματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (σύνολο ωρών 32) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ 

Θρησκευτικά  1 

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  6 

Φυσική Αγωγή  2 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα: Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, 

Γαλλικά ή Γερμανικά), Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Λατινικά 

2 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό) 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

1.Αρχαία Ελληνικά  1. Φυσική  1. Φυσική  1. Μαθηματικά  

2. Ιστορία  2. Χημεία  2. Χημεία  2. ΑΕΠΠ  

3. Κοινωνιολογία  3. Μαθηματικά  3. Βιολογία  3. Α.Ο.Θ. 

 

 

 Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου, με το νέο σύστημα 

ισχύουν τα εξής:  

� Βαθμός απόλυσης παραμένει το 9,5 

• Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ο Μ.Ο. διαμορφώνεται:  

 κατά 60% από του Μ.Ο. των δύο τετραμήνων και  

 κατά 40% από το βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης  

• Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραμήνων.  

• Στη διαμόρφωση του Μ.Ο. συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα εκτός 

της Φυσικής Αγωγής.  

 

 

 

 

 

 



 

Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

➢  Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής των υποψηφίων με δύο τρόπους:  

 

1ος τρόπος  

Με πανελλαδικές εξετάσεις στα: ΤΠΠΕ, δηλαδή «Τμήματα πρόσβασης μόνο με 

Πανελλαδικές εξετάσεις»  

 

2ος τρόπος  

Με το Απολυτήριο στα: ΤΕΠ, δηλαδή «Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης»  

 

• Τα τμήματα ΤΕΠ είναι αυτά στα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων των 

υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εισακτέων  

• Τα υπόλοιπα τμήματα στα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων είναι μεγαλύτερος 

του αριθμού των εισακτέων ονομάζονται «Τμήματα Πρόσβασης μόνο με 

Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ)  

 

 

➢➢➢➢  Η διαδικασία με την οποία προκύπτουν τα τμήματα ΤΠΠΕ και ΤΕΠ είναι:  

 

• Όλοι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να συμπληρώσουν: 

     Α’ δήλωση προτίμησης με έως 10 προτιμήσεις τμημάτων  

• Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα 

θα προκύψουν τα τμήματα ΤΕΠ και ΤΠΠΕ  

• Στη συνέχεια ενημερώνεται ο μαθητής αν στις προτιμήσεις του:  

1. Συμπεριλαμβάνεται ένα τουλάχιστον τμήμα ΤΕΠ  

2. Όλα τα τμήματα είναι ΤΠΠΕ  

 

➢  Οι μαθητές της κατηγορίας (2) θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις για την 

εισαγωγή τους.  

➢  Οι μαθητές της κατηγορίας (1) τον Φεβρουάριο θα δηλώσουν αν:  

α. προτιμούν να εισαχθούν σε ένα τμήμα ΤΕΠ ή  

β. προτιμούν να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις  

 

 

 

 

 

 

 



Η διαδικασία εισαγωγής σε κάθε περίπτωση, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:  
 

 

 

 

Ιούνιος 2019 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2020 

 

 

 

                                   ΝΑΙ 

                                                                       

                                                                               ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

Ιούλιος 2020 

 

 

 

 

 

Αύγουστος 2020 

Τέλος Β΄ Λυκείου 

Α΄ δήλωση από κάθε μαθητή μέχρι 

10 επιλογές 

Επεξεργασία Α΄ δηλώσεων και 

ανακοίνωση ΤΕΠ 

 (εισαγωγή μόνο με το απολυτήριο) 

Δεν υπάρχει τμήμα ΤΕΠ Υπάρχει τουλάχιστον 

ένα τμήμα ΤΕΠ στην 

Α΄ δήλωση 

Κατοχύρωση ενός 

τμήματος από τα 

δηλωθέντα ΤΕΠ στην 

Α΄ δήλωση 

Εισαγωγή με Πανελλαδικές 
Εισαγωγή με το Απολυτήριο 

Ανακοίνωση βαθμών 

Συμπλήρωση μηχανογραφικού 

Ανακοίνωση Βάσεων 



 

 

 

Διευκρινίσεις  
 

1. Η δήλωση του Φεβρουαρίου, για τους μαθητές που διάλεξαν να εισαχθούν στα 

ΤΕΠ χωρίς πανελλαδικές είναι οριστική και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα 

αλλαγής.  

2. Ο υποψήφιος που θα επιλέξει να εισαχθεί σε τμήμα χωρίς Πανελλαδικές (ΤΕΠ) 

δεν έχει δυνατότητα μεταγραφής.  

3. Καταργείται το 5ο εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή η 

δυνατότητα να δηλώσουν Σχολές από δύο (2) επιστημονικά πεδία.  

4. Κάθε υποψήφιος δηλώνει Σχολές από ένα μόνο επιστημονικό πεδίο.  

5. Τα τέσσερα μαθήματα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος για το Απολυτήριο 

αλλά και στις Πανελλαδικές (δηλαδή δύο φορές) είναι:  

• τα τρία (3) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού του μαθητή  

και  

• το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.  

6. Για τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα, η εξέτασή του θα γίνεται μόνο σε 

Πανελλαδικές εξετάσεις, ανεξαρτήτως αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει την 

εισαγωγή του μέσω ΤΕΠ ή Πανελλαδικών.  

7. Ο βαθμός του απολυτηρίου δε θα μετρά για την εισαγωγή σε Σχολές τουλάχιστον 

για τη χρονιά 2019-2020.  

 

 

 


