ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (για του μαθητές των Γενικών Λυκείων)
Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθό
επίπεδν, κε ζέκαηα απνθιεηζηηθά από ηελ εμεηαζηέα ύιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ νξίδνληαη από
θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ.
Σα Δπηζηεκνληθά Πεδία όπσο θαζνξίζζεθαλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ είλαη ηα εμήο:
1ν
2ν
3ν
4ν

Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο)
Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο)
Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Εσήο)
Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο).

Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απόιπζεο από ην Γεληθό
Λύθεην θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο γηα δύν θαη’ αλώηαην όξην Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη γηα
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ησλ πεδίσλ απηώλ.
Ο ππνςήθηνο ν νπνίνο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ πνπ επέιεμε πεξηέιαβε θαη ηκήκα γηα ην νπνίν
απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζόηεξα εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά, πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ην ίδην έηνο ζηα απαηηνύκελα εηδηθά
καζήκαηα ή δνθηκαζίεο θαη λα έρεη επηηύρεη βαζκνινγία ζε θαζέλα από απηά ηνπιάρηζηνλ ίζε κε
ην κηζό ηεο πξνβιεπόκελεο κέγηζηεο δπλαηήο.
Οη καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε έλα κόλν Δπηζηεκνληθό Πεδίν εμεηάδνληαη ζε
ηέζζεξα καζήκαηα. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε δύν Δπηζηεκνληθά Πεδία
εμεηάδνληαη θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη Γεληθήο Παηδείαο ή Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ.
Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή δύν από ηνπο εμήο ελαιιαθηηθνύο ζπλδπαζκνύο
καζεκάησλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία
ππάξρνπλ απμεκέλνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα θάζε
Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηα νπνία
πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ όπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Σα Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα αλά Οκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη αλά Δπηζηεκνληθό
Πεδίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ:
Ομάδα Πποζαναηολιζμού ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
α) Σα θνηλά καζήκαηα ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, ζε όπνην Δπηζηεκνληθό Πεδίν θη αλ θαηεπζύλνληαη,
είλαη ηα εμήο ηξία (3): ηα Αξραία Διιεληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, ε Ηζηνξία Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ε Νενειιεληθή Γιώζζα (Γεληθήο Παηδείαο).
Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ θαη ζηα
Λαηηληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, έρνπλ πξόζβαζε ζην 1ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ θαη ζηε
Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, έρνπλ πξόζβαζε ζην 3 ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
β) Οη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθώο εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:.

Ομάδα Πποζαναηολιζμού Ανθπωπιζηικών ποςδών
1ο Ε.Π.: Ανθπωπιζηικέρ, Νομικέρ και
Κοινωνικέρ Επιζηήμερ
Αξραία Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ
Ηζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνύ
Νενειιεληθή Γιώζζα
Λαηηληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ

3ο Ε.Π.: Επιζηήμερ Τγείαρ και Ζωήρ
Αξραία Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ
Ηζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνύ
Νενειιεληθή Γιώζζα
Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο

Ομάδα Πποζαναηολιζμού ΘΕΣΘΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
α) Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ, ζε όπνην Δπηζηεκνληθό Πεδίν θη αλ θαηεπζύλνληαη, είλαη
ηα εμήο ηξία (3): ε Φπζηθή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, ε Υεκεία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
ε Νενειιεληθή Γιώζζα (Γεληθήο Παηδείαο).
Αλ νη ππνςήθηνη, εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ ζηα
Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, έρνπλ πξόζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 2νπ Δπηζηεκνληθνύ
Πεδίνπ.
Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ ζηε
Βηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, έρνπλ πξόζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
β) Οη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθώο εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ομάδα Πποζαναηολιζμού Θεηικών ποςδών
2ο Ε.Π.: Θεηικέρ και Σεσνολογικέρ
Επιζηήμερ

3ο Ε.Π.: Επιζηήμερ Τγείαρ και Ζωήρ

Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ
Υεκεία Πξνζαλαηνιηζκνύ
Νενειιεληθή Γιώζζα
Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ

Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ
Υεκεία Πξνζαλαηνιηζκνύ
Νενειιεληθή Γιώζζα
Βηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνύ

Ομάδα Πποζαναηολιζμού ΠΟΤΔΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ
α) Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, ζε όπνην Δπηζηεκνληθό Πεδίν θη αλ
θαηεπζύλνληαη, είλαη ηα εμήο ηξία (3): ηα Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, ε Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ) θαη ε Νενειιεληθή Γιώζζα (Γεληθήο
Παηδείαο).
Αλ νη ππνςήθηνη, εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ θαη ζηε
Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, έρνπλ πξόζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ θαη ζηηο
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ), έρνπλ πξόζβαζε ζην 4 ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.

β) Οη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθώο εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:.
Ομάδα Πποζαναηολιζμού ποςδών Οικονομίαρ και Πληποθοπικήρ
3ο Ε.Π.: Επιζηήμερ Τγείαρ και Ζωήρ

4ο Ε.Π.: Επιζηήμερ Οικονομίαρ και
Πληποθοπική

Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ
Α.Δ.Π.Π. Πξνζαλαηνιηζκνύ
Νενειιεληθή Γιώζζα
Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο

Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ
Α.Δ.Π.Π. Πξνζαλαηνιηζκνύ
Νενειιεληθή Γιώζζα
Α.Ο.Θ. Πξνζαλαηνιηζκνύ

πλνπηηθά:

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξήζηνπ θαη Γ΄ ηάμεο εζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ, νη νπνίνη
επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνύ Γεληθνύ
Λπθείνπ αληίζηνηρα, ππνβάιινπλ ζην Λύθεην θνίηεζήο ηνπο ζρεηηθή Αίηεζε-Γήισζε.
Με ηελ Αίηεζε-Γήισζε ν ελδηαθεξόκελνο δειώλεη:
 ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα ηξία θνηλά καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηεί
παλειιαδηθά,
 ην ηέηαξην κάζεκα ζην νπνίν ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά γηα λα έρεη πξόζβαζε ζε έλα
Δπηζηεκνληθό Πεδίν,
 ην πέκπην κάζεκα ζην νπνίν ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά γηα λα έρεη πξόζβαζε ζε δύν
Δπηζηεκνληθά Πεδία,
 ηα εηδηθά καζήκαηα πνπ ηπρόλ επηζπκεί λα εμεηαζηεί.
Σελ αλσηέξσ Αίηεζε-Γήισζε ππνβάιινπλ θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ή
Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηύπνπ Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ ρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
ή δεπηεξνβάζκηνπ θύθινπ ζπνπδώλ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, θαζώο θαη νη θάηνρνη ηζόηηκνπ
ηίηινπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, εθόζνλ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο
Δμεηάζεηο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ νπνηνδήπνηε άιιν έηνο από απηό πνπ απέθηεζαλ ηνλ απνιπηήξην
ηίηιν ηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα εμέηαζε ε Αίηεζε-Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην Γεληθό
Λύθεην από ην νπνίν απνθνίηεζαλ ή ζε απηό πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο
ηνπο.
Οη καζεηέο δειώλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη θαη
παξαθνινπζνύλ ελώ νη απόθνηηνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνύλ ζηα καζήκαηα
νπνηαζδήπνηε Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ. Ζ Αίηεζε-Γήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε

πξνζεζκία πνπ αλαθνηλώλεηαη από ην ΤΠ.Π.Δ.Θ., από ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξόκελν ή από λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ εληόο ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ επηζπκεί ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο Παλειιαδηθέο, εθθξάδεη ηελ απζεληηθή βνύιεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη δελ
ηξνπνπνηείηαη.

Τπολ ογ ιζμός Βαθ μού Πρόζβαζης (Μορίω ν )

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΖ (Μορίων)
Ο ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ, γίλεηαη σο εμήο:
 Σν άζξνηζκα ησλ γξαπηώλ βαζκώλ (ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ)
ησλ ηεζζάξσλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ όπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθό
Πεδίν, πνιιαπιαζηάδεηαη επί δύν (2).
 ηε ζπλέρεηα, ζην γηλόκελν απηό πξνζηίζεληαη ηα γηλόκελα ησλ γξαπηώλ βαζκώλ ησλ δύν
καζεκάησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ όπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθό
Πεδίν:
 Σν ηειηθό άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην εθαηό (100).
Σα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δπηζηεκνληθό
Πεδίν, έρνπλ σο εμήο:
Ομάδα Πποζαναηολιζμού Ανθπωπιζηικών ποςδών
Γηα ην 1ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Αλζξσπηζηηθώλ, Ννκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ)
α) Αξραία Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Ηζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
Γηα ην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Εσήο)
α) Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ελληά (0,9)
β) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ηέζζεξα (0,4)
Ομάδα Πποζαναηολιζμού Θεηικών ποςδών
Γηα ην 2ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ)
α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
Γηα ην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Εσήο)
α) Βηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Υεκεία Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
Ομάδα Πποζαναηολιζμού ποςδών Οικονομίαρ και Πληποθοπικήρ
Γηα ην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Εσήο)
α) Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ελληά (0,9)
β) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ηέζζεξα (0,4)
Γηα ην 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηεκώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο)
α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εμεηαζηεί παλειιαδηθά θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα, πξνθεηκέλνπ
λα έρεη πξόζβαζε ζε δεύηεξν Δπηζηεκνληθό Πεδίν, ηόηε ν ππνινγηζκόο ησλ κνξίσλ ηνπ γηα θάζε
έλα από ηα δύν Δπηζηεκνληθά Πεδία πνπ έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη πξνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηα
αληίζηνηρα ηέζζεξα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα.

Πξνθεηκέλνπ γηα ρνιέο ή Σκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εξέηαζη ειδικού μαθήμαηορ ή
πξαθηηθώλ δνθηκαζηώλ ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ γίλεηαη
σο εμήο:
ην ζύλνιν κνξίσλ ηνπ, πξνζηίζεληαη ηα κόξηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ην
εθαηό (100) ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ βαζκνύ ηνπ ππνςεθίνπ ζην απαηηνύκελν εηδηθό κάζεκα ή ζηηο
πξαθηηθέο δνθηκαζίεο κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαηά πεξίπησζε.
Γειαδή, βαζκόο εηδηθνύ καζήκαηνο είλαη ν γξαπηόο βαζκόο πνπ ζεκείσζε ζηελ απαηηνύκελε
εμέηαζε ν ππνςήθηνο κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάδνληαη δύν εηδηθά καζήκαηα είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ
δύν εηδηθώλ καζεκάησλ. Ο κέζνο όξνο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ αλαγσγή ησλ βαζκώλ ησλ δύν
καζεκάησλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνύ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο έρεη εμεηαζζεί ζε πεξηζζόηεξεο από κία μέλεο γιώζζεο, ηόηε σο
βαζκόο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιώζζαο, γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνύλ εμέηαζε ζε κία από ηηο
μέλεο γιώζζεο από απηέο πνπ εμεηάζηεθε, ιακβάλεηαη ππόςε ν κεγαιύηεξνο βαζκόο από απηνύο
πνπ πέηπρε ζηηο μέλεο απηέο γιώζζεο.
Βαζκόο ππακηικών δοκιμαζιών (γηα ηα ΣΔΦΑΑ) είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο-αγσλίζκαηα πνπ δηαγσλίζηεθε ν ππνςήθηνο θαη ν βαζκόο
απηόο εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνύ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηνλ
ππνινγηζκό πξνθύπηνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο δεθαδηθά ςεθία ηόηε, αλ ην δεύηεξν δεθαδηθό
ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ πέληε, ην πξώην δεθαδηθό ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο
επόκελν παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπώλ θαη αλ είλαη κηθξόηεξν ηνπ πέληε παξαιείπνληαη όια ηα
ππόινηπα πέξαλ ηνπ πξώηνπ δεθαδηθά ςεθία. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ κε πξνζέγγηζε
εθαηνζηνύ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό πξνθύπηνπλ πεξηζζόηεξα ησλ δύν
δεθαδηθά ςεθία ηόηε, αλ ην ηξίην δεθαδηθό ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ πέληε, ην δεύηεξν
δεθαδηθό ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο επόκελν παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπώλ θαη αλ είλαη
κηθξόηεξν ηνπ πέληε παξαιείπνληαη όια ηα ππόινηπα πέξαλ ηνπ δεύηεξνπ δεθαδηθά ςεθία.
Παπάδειγμα: Μαζεηήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ έρεη ηνπο
παξαθάησ Γξαπηνύο βαζκνύο:
Νενειιεληθή Γιώζζα: 15, ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ: 16, ΗΣΟΡΗΑ: 17, ΛΑΣΗΝΗΚΑ: 18,
Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο (ΓΠ): 19,
Σα Μόξηα ηνπ γηα ζρνιέο ηνπ 1νπ Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ είλαη:
[(15+16+17+18)*2 + (16*1,3) + (17*0,7)]*100= 16.470
Σα Μόξηα ηνπ γηα ζρνιέο ηνπ 3νπ Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ είλαη:
[(15+16+17+19)*2 + (19*0,9) + (15*0,4)]*100 = 15.710
ηα παξαπάλσ κόξηα πξνζηίζεληαη κόξηα από εηδηθά καζήκαηα εθόζνλ ν ππνςήθηνο έρεη
εμεηαζηεί ζ’ απηά!
Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ Μνξίσλ, από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

