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ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ∆Α Α΄ & Β΄)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ∆Α Α΄)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
.

- Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29-τ. Α/19.2.2009), άρθρα 1-10, Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄/19-5-2010), άρθρο 39 του Ν.
4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013), άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 τ. Α΄/15-5-2014), άρθρο 10 του Ν.
4283/2014 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/10-9-2014).
- Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), Φ.151/24463/Β6 (ΦΕΚ 422-Β/9.3.2009), Φ.151/2996/Β6 (ΦΕΚ 55Β/25.1.2010), Φ.151/39470/Β6/9.4.10 (ΦΕΚ 529-Β/27.4.2010), Φ.151/17193/Β6 (ΦΕΚ 346-Β/4.3.2011), Φ.151/41773/Β6
(ΦΕΚ 1289-Β/11.4.2012) και Φ.151/84573/Β6 (ΦΕΚ 1523 τ. Β΄/21-6-2013) Υπουργικές Αποφάσεις.
- οι κάτοχοι απολυτηρίου Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄), καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Ηµερησίων
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν
απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε Τµήµατα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνοµικής Ακαδηµίας
και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξεταζόµενοι σε τέσσερα (4) µαθήµατα -δύο (2) γενικής παιδείας
και δύο (2) ειδικότητας- και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Τα δύο µαθήµατα ειδικότητας της οµάδας Α΄ και της οµάδας Β΄ των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. και της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ των
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε κοινά θέµατα για όλους τους υποψηφίους των ηµερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.
- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν
απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τµήµατα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών
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Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξεταζόµενοι σε δύο (2)
µαθήµατα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) µπορούν ακόµα να συµµετάσχουν:
- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ηµερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ηµερησίων ΤΕΛ και ηµερησίων Ναυτικών
Λυκείων.
- Οι κάτοχοι απολυτηρίου ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Β΄) και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ που επιλέγουν
να είναι υποψήφιοι µε την ΟΜΑ∆Α Α΄.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) µπορούν ακόµα να συµµετάσχουν:
-Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην εσπερινών ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών
Λυκείων .
- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Β΄) που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι µε την ΟΜΑ∆Α Α΄.
∆υνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση αλλά δεν έχουν αποκτήσει
απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΤΕΕ, µε την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο,
για να µπουν στη διαδικασία επιλογής.
Επισηµαίνεται ότι δυνατότητα συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν µόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι
κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ..

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ υποψηφίων µε τις
πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄).
Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α. Οι υποψήφιοι των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. της οµάδας Α΄ που επιθυµούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού
εξετάζονται στα µαθήµατα γενικής παιδείας "Μαθηµατικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα" και σε δύο µαθήµατα
ειδικότητας ανάλογα µε την ειδικότητα και τον τοµέα αποφοίτησής τους. Τα µαθήµατα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται
οι υποψήφιοι των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. είναι αυτά που αναφέρονται στο συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ Ι.
Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄ ή Β΄) πάρει µέρος, στις πανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) µετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξεταστεί σε
µαθήµατα διαφορετικής ειδικότητας, τοµέα και κύκλου ανεξάρτητα από την επιλογή του κατά το έτος αποφοίτησής του.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ηµερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ηµερησίων ΤΕΛ και
ηµερησίων Ναυτικών Λυκείων.
β. Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της οµάδας Α΄ που επιθυµούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και
στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού εξετάζονται µόνο στα µαθήµατα γενικής παιδείας "Μαθηµατικά Ι" και
"Νεοελληνική Γλώσσα".
Β) ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Για τις σχολές ή τµήµατα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά
µαθήµατα οι υποψήφιοι των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Σύµφωνα
µε το µηχανογραφικό δελτίο του 2014:
Για τα τµήµατα:
-∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των ΤΕΙ: Αθήνας,
Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
-Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.),
-Τουριστικών Επαγγελµάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ. πρώην Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.),
απαιτείται εξέταση σε µία µόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική.
Για τα τµήµατα:
-Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών
Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας,
-Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς ΤΕ του ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων,
απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά µαθήµατα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραµµικό Σχέδιο.
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Γ) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Οι υποψήφιοι που επιθυµούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στις Σχολές
Αστυφυλάκων και στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που
διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές. 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.
∆) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για τον υπολογισµό των µορίων των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδηµίες
Εµπορικού Ναυτικού, ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόµενο µάθηµα ως ακολούθως:
- για το µάθηµα των Μαθηµατικών συντελεστής 1,5
- για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
- για το α’ µάθηµα ειδικότητας συντελεστής 3,5
- για το β’ µάθηµα ειδικότητας συντελεστής 3,5
- για το ειδικό µάθηµα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2
- για το ειδικό µάθηµα Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο ο µέσος όρος µε συντελεστή 2
Το σύνολο των µορίων που λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγοµένων προκύπτει από το άθροισµα των
γινοµένων των βαθµών των ανωτέρω µαθηµάτων µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθµός µαθήµατος είναι το
άθροισµα του βαθµού των δύο βαθµολογητών στην κλίµακα (1 – 100) ή το άθροισµα των δύο µεγαλύτερων βαθµών σε
περίπτωση αναβαθµολόγησης, αν η διαφορά βαθµολογίας είναι µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µονάδων. Προκειµένου για
τµήµατα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθµό στο ειδικό
µάθηµα ή στα ειδικά µαθήµατα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραµµικό Σχέδιο) στο καθένα ξεχωριστά, τουλάχιστον το µισό της
βαθµολογικής κλίµακας για να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. πετύχει βαθµό στα Μαθηµατικά 150, στη
Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα µάθηµα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125, στο Γραµµικό
Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα µόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:
Α) Για τα τµήµατα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, το σύνολο µορίων θα προκύψει ως εξής:
Μαθηµατικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180
Μάθηµα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455
Μάθηµα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595
Συνολικός αριθµός µορίων:225+180+455+595=1455 (µε άριστα τα 2000 µόρια)
Β) Για τα τµήµατα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν
και τα µόρια από το ειδικό µάθηµα που προκύπτουν ως εξής:
Αγγλικά:150 Χ 2=300
Συνολικός αριθµός µορίων:1455+300=1755(µε άριστα τα 2400 µόρια)
Γ) Για τα τµήµατα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα
προστεθούν και τα µόρια από το ειδικό µάθηµα που προκύπτουν ως εξής:
Ελεύθερο Σχέδιο 125
Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ2 =260
Γραµµικό Σχέδιο 135
Συνολικός αριθµός µορίων:1455+260=1715 (µε άριστα τα 2400 µόρια)
Σηµειώνεται ότι για τους υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται στα δύο µαθήµατα γενικής παιδείας µε την
ίδια βαθµολογία το σύνολο µορίων προκύπτει ως εξής:
Μαθηµατικά:150 Χ 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180
Συνολικός αριθµός µορίων:225+180=405 (µε άριστα τα 600 µόρια)
Για τµήµατα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά µαθήµατα το σύνολο µορίων διαµορφώνεται σε
405+300=705 και 405+260=665 αντίστοιχα (µε άριστα τα 1000 µόρια)
Ε) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-∆ΗΛΩΣΗΣ
Οι υποψήφιοι που επιθυµούν τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄)
υποβάλλουν Αίτηση – ∆ήλωση το Φεβρουάριο εντός της προθεσµίας που προβλέπεται από τις κείµενες
διατάξεις.
-οι µαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά
-οι απόφοιτοι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., στο ΕΠΑ.Λ. αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους
ΕΠΑ.Λ., συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους
-οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων που συµµετέχουν στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄)
στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑ.Λ., συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους.
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Στην Αίτηση –∆ήλωση οι υποψήφιοι δηλώνουν:
α) τα ειδικά µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν
β) αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές (υποψήφιοι ηµερησίων ΕΠΑ.Λ.) ή Σχολές Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.)
γ)την ειδικότητα του τοµέα µε την οποία θα είναι υποψήφιοι.
Η Αίτηση – ∆ήλωση θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr και θα
µπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο, είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο Λύκειο
ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα σταλεί σχετική εγκύκλιος.
ΣΤ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
Όσον αφορά την εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία οι υποψήφιοι που συµµετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑ∆Α Α΄
έτους 2014, έχουν το δικαίωµα εισαγωγής µε το 10% χωρίς νέα εξέταση, διατηρώντας τη βαθµολογία που πέτυχαν στα
πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα (2 γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και στα ειδικά µαθήµατα το έτος 2014.
Ζ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157 τ. Α΄) κατά το τρέχον σχολικό έτος 20142015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν
κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΕΠΑΛ- (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νόµος 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄/19-2-2009), άρθρα 1-10, Νόµος 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/19-5-2010)
Φ253/27456/Β6(ΦΕΚ 493 Β΄/18-3-2009) και Φ253/13844/Β6(ΦΕΚ 265 Β΄ 13-2-2009), Φ.253/17196/Β6 (ΦΕΚ 346 Β΄ 102-2011) Υπουργικές Αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- οι κάτοχοι απολυτηρίου ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Β΄) καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Ηµερησίων
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Β΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν
απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε όλα τα Τµήµατα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Πανεπιστηµίων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της
ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σχολών της Αστυνοµικής και
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων µε τους υποψηφίους του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόµενοι σε
(6) µαθήµατα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε
ου
Σχολές και Τµήµατα του 5 επιστηµονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) µαθήµατα, πέντε (5) γενικής
παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα µαθήµατα γενικής παιδείας είναι κοινή µε τους υποψηφίους του
ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερησίων ΕΠΑΛ-Β΄ µπορούν επίσης να
συµµετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο ηµερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄ ή Β΄).
- οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Β΄) καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Β΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν
απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τµήµατα και τις Σχολές των
Πανεπιστηµίων (ΑΕΙ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων µε τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου,
εξεταζόµενοι σε (6) µαθήµατα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για
ου
την εισαγωγή σε Σχολές και Τµήµατα του 5 επιστηµονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) µαθήµατα,
πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα µαθήµατα γενικής παιδείας είναι κοινή µε τους
υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ-Β’ µπορούν
επίσης να συµµετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄ ή Β΄), µε τις προϋποθέσεις
που περιγράφονται στην Φ.251/107032/Β6/14-9-2012 (Α∆Α:Β4ΘΕ9-85Υ) εγκύκλιό µας. ∆ηλαδή για τη συµµετοχή στις
πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ-Β’ απαιτείται πλήρης φοίτηση 2 ετών στις 2 τελευταίες τάξεις του
εσπερινού ΕΠΑΛ, εκτός των εξαιρέσεων για ένα χρόνο φοίτηση, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ251/124197/Β6/1110-2012 (Α∆Α: Β43Ω9-ΕΣ2) εγκύκλιο.
Τα δύο µαθήµατα ειδικότητας της οµάδας Α΄ και της οµάδας Β΄ των ηµερησίων ΕΠΑΛ και της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ των
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται σε κοινά θέµατα για όλους τους υποψηφίους των ηµερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν.
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Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Τµήµατα και τις Σχολές της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης αποφοίτων οµάδας Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ – 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
ο
για το 5 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 στο συνηµµένο πίνακα I.
Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ηµερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄ ή Β΄) πάρει µέρος, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) µετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξετασθεί σε µαθήµατα διαφορετικής ειδικότητας , τοµέα και κύκλου από αυτά που
εξετάσθηκε κατά την πρώτη συµµετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που απόφοιτος ΕΠΑΛ-Α’
συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ-Β’, δεν προσµετρούνται καθόλου οι προφορικοί του βαθµοί και για
την πρόσβασή του υπολογίζονται µόνο οι γραπτοί βαθµοί των 6 ή 7 µαθηµάτων των ΕΠΑΛ-Β’.
Η εξέταση των τριών υποχρεωτικών µαθηµάτων της οµάδας Β και των µαθηµάτων επιλογής, των ανωτέρω
περιπτώσεων α και β , 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 ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Γενικά, οι υποψήφιοι της οµάδας Β’ ηµερήσιου ή εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. µετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε τον ίδιο τρόπο και διεκδικούν το ίδιο
ποσοστό θέσεων µε τους υποψηφίους του ηµερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά τα πέντε (5) επιστηµονικά πεδία, τα εξεταζόµενα µαθήµατα ανά πεδίο και οι συντελεστές
βαρύτητας των µαθηµάτων περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα II.

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕ∆ΙΟ
Ο υποψήφιος της οµάδας Β΄ στο µηχανογραφικό δελτίο που θα συµπληρώσει την ίδια περίοδο 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
ο
τα δύο (2) επιστηµονικά πεδία που επιθυµεί να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5 , 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.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : 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 :
ο

-

1 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).

-

2 πεδίο : θα υπολογιστούν τα µόριά του µε συντελεστές βαρύτητας στο µάθηµα Μαθηµατικά II (Χ 1,3) και
Φυσική II (Χ 0,7).

-

4 πεδίο : θα υπολογιστούν τα µόριά του µε συντελεστές βαρύτητας στο µάθηµα Μαθηµατικά II (Χ 1,3) και
Φυσική II (Χ 0,7).

Ο

ο

ο

ο

Ο συγκεκριµένος υποψήφιος δεν µπορεί να επιλέξει το 3 και το 5 πεδίο, αφού δεν εξετάστηκε πανελλαδικά στα
µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας των συγκεκριµένων πεδίων.
Όπως συνάγεται από τα παραπάνω και όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ II, όλοι οι υποψήφιοι της οµάδας Β΄
ο
ο
έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν το 2 και 4 επιστηµονικό πεδίο, ανεξαρτήτως του µαθήµατος επιλογής που
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εξετάστηκαν πανελλαδικά, αφού για το 2 και 4 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 ΠΕ∆ΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για το βαθµό πρόσβασης του µαθήµατος, τους συντελεστές προφορικού και γραπτού βαθµού, το γενικό βαθµό
πρόσβασης και τον τρόπο υπολογισµού του συνολικού αριθµού µορίων του υποψηφίου ισχύουν 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 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.

∆) ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ
Οι µαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που έχουν επιλέξει την οµάδα Β΄ των µαθηµάτων και θα
συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυµούν να
συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν Αίτηση – ∆ήλωση στο σχολείο το Φεβρουάριο εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Με την Αίτηση – ∆ήλωση οι υποψήφιοι (µαθητές και απόφοιτοι)
θα δηλώσουν
-

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 / Αστυνοµικές Σχολές (για τους υποψηφίους µόνο των
ηµερησίων ΕΠΑ.Λ.) ή/και Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (για τους υποψηφίους ηµερησίων και
εσπερινών ΕΠΑ.Λ.)

-

αν επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ).

-

τα µαθήµατα ειδικότητας στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικά .

Η υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης, όπως και για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, είναι υποχρεωτική και
δεσµευτική για όλους τους υποψηφίους (µαθητές και αποφοίτους) που θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α 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.
Η αίτηση –δήλωση αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και θα µπορεί να εκτυπώνεται
είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο ΕΠΑΛ ηλεκτρονικά. Για τον
τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ενηµερωθείτε µε νέα εγκύκλιό µας.
Υποψήφιος που δήλωσε µε την Αίτηση – ∆ήλωση που υπέβαλε, ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά σε κάποιο
ο
µάθηµα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7 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/ Αστυνοµικές Σχολές ή/και Σχολές των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού ή στις πρακτικές δοκιµασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν λόγω εξετάσεις δεν έχει
καµία βαθµολογική επίπτωση, αλλά αποκλείεται από τις διαδικασίες εισαγωγής σε τµήµατα ή σχολές που απαιτούν
τέτοιες εξετάσεις (βλέπε παράγραφο Ε).
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Ε) ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, µουσική) – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Στρατιωτικές και
Αστυνοµικές Σχολές, Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού) – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)
i) ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, µουσική). Για τις Σχολές ή Τµήµατα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 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
(σύµφωνα µε το µηχανογραφικό δελτίο του 2014) είναι :
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, Τεχνολόγων
Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) - εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς ΤΕ, Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά µαθήµατα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ».
- Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης, Μουσικών Σπουδών, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά µαθήµατα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για τα οποία εξετάζεται το ειδικό µάθηµα της αντίστοιχης
µε την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.
- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/µίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό µάθηµα «ΑΓΓΛΙΚΑ».
- Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Παν/µίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες
γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».
- ∆ηµοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού,
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων- εισαγωγική κατεύθυνση ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας,
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία εξετάζεται µία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ»,
«ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».
- Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Παν/µίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό µάθηµα
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ».
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 Υπουργείο Παιδείας. Ειδικά για το ειδικό µάθηµα των Αγγλικών, εξεταστικά κέντρα
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.
ii) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού)
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 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (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 τα ΤΕΦΑΑ.
Για όλες τις παραπάνω Σχολές ή τα Τµήµατα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 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 13 και συγκέντρωσε 13500 µόρια και µε τις συγκεκριµένες επιδόσεις συµµετέχει στη
διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για όσες Σχολές ή Τµήµατα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις δεν απαιτούν ειδικά µαθήµατα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιµασίες.
- 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 2000 µόρια από τις επιδόσεις του, εποµένως συµµετέχει στη
διαδικασία επιλογής για τα ΤΕΦΑΑ µε 13500+2000=15500 µόρια.

ΣΤ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4278/2014 ( ΦΕΚ 157 τ. Α΄) κατά το τρέχον σχολικό έτος 20142015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας
θα πραγµατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 20162017. Επίσης, η Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (για Αστυνοµικούς) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη
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υπηρετούντες Αστυνοµικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες
σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Ζ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 10% (χωρίς νέα εξέταση)
Όσον αφορά την εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης έτους 2014 ηµερήσιων ΕΠΑΛ-Β΄ έχουν το δικαίωµα για
εισαγωγή µε το 10% χωρίς νέα εξέταση, διατηρώντας τη βαθµολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα
µαθήµατα το έτος 2014, συµπεριλαµβανοµένων και αυτή των ειδικών µαθηµάτων και των πρακτικών δοκιµασιών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ (1 σελίδα)
ΠΙΝΑΚΑΣ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ (1 σελίδα)

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 1) Γραφείο κ. Υπουργού και κ. Γ.Γ. 2) Γραφείο Υφυπουργού κ. ∆ερµεντζόπουλου
3) ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
4) ∆/νση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
5) ∆νση ΣΕΠΕ∆
6) ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆Α Α΄ & Β΄

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία
Σχεδιασµού
Κεντρικών
Θερµάνσεων
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήµατα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήµατα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Οικοδοµική
Γραφιστικές Εφαρµογές
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
∆οµηµένος Προγραµµατισµός
∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II
Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων
Στοιχεία Παθολογίας
Στοιχεία Ανατοµίας-Φυσιολογίας ΙΙ
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Ανατοµίας-Φυσιολογίας ΙΙ
Στοιχεία Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας
Στοιχεία Ανατοµίας-Φυσιολογίας ΙΙ
Φυτική Παραγωγή
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίµων
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
∆ιαµόρφωση Τοπίου
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Μεταφορά Φορτίων
Μηχανές Πλοίου Ι
Βοηθητικά Μηχανήµατα ΙΙ

2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

5.∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

KAI

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

11.ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
12.ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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ΑΔΑ: ΩΥΝΛ9-Υ99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑ∆Α Β΄

ΠΕ∆ΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2)ΦΥΣΙΚΗ II

ο

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Χ 0,9)
4)ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ( Χ 0,4)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)
2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

Ο

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2)ΦΥΣΙΚΗ II
3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ 0,4)

Ο

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

4)ΒΙΟΛΟΓΙΑ I ( Χ 0,9)
ή
ΒΙΟΛΟΓΙΑ II ( Χ 1,3)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)
2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

Ο

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)
5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2)ΦΥΣΙΚΗ II

ο

5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Χ 0,7)
5) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Χ 1,3)
6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
7) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
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