Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών
και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση μέσω των
πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ
έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα.
(Εγκύκλιος 9398 /Α5/23-1-2020 του υπουργείου Παιδείας)

Τελειόφοιτοι μαθητές:
Νέο σύστημα 2020

Τελειόφοιτοι –
Απόφοιτοι
μαθητές

Οι μαθητές της τελευταίας
τάξης ΓΕΛ ( δηλαδή Γ΄
ημερησίου, Γ΄ τριετούς
εσπερινού και Δ΄ τετραετούς
εσπερινού), εφόσον
επιθυμούν πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση,
συμμετέχουν υποχρεωτικά με
το νέο σύστημα.

Απόφοιτοι μαθητές:
Νέο ή Παλαιό σύστημα

Οι απόφοιτοι ημερήσιου ή
εσπερινού μπορούν
εναλλακτικά να επιλέξουν αν
θα συμμετάσχουν με το
παλαιό ή με το νέο σύστημα.
Για όσους αποφοίτους
επιλέξουν το ΠΑΛΑΙΟ
σύστημα, εκδίδεται ανάλογη
εγκύκλιος.

Βασικά
χαρακτηριστικά

Νέο Σύστημα

Παλαιό Σύστημα

 Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία για όλους τους
υποψηφίους

 Νεοελληνική Γλώσσα για
όλους τους υποψηφίους

 Κοινωνιολογία για τις
Ανθρωπιστικές Σπουδές
 επιλογή ΜΟΝΟ ενός
επιστημονικού πεδίου

 Λατινικά για τις
Ανθρωπιστικές Σπουδές
 Δυνατότητα επιλογής 1 ή 2
πεδίων με 4 ή 5 μαθήματα

Βασικά
Χαρακτηριστικά
(+)

Τέλος τα δύο συστήματα (παλαιό/νέο) έχουν:
 διαφορετική εξεταστέα ύλη,

 διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα,
 διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ.

Συνοψίζοντας, με το ΝΕΟ σύστημα των ημερήσιων ΓΕΛ
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020:
 α) οι μαθητές Γ΄ ημερήσιου ΓΕΛ υποχρεωτικά με το νέο
σύστημα, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Νέο Σύστημα
2020

 β) Με το νέο σύστημα των ημερήσιων ΓΕΛ μπορούν να
συμμετάσχουν και όσοι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή
εσπερινών Λυκείων το επιλέξουν, δηλαδή οι κάτοχοι
απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου
απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι παλαιοί
απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων μπορούν να
επιλέξουν εναλλακτικά το παλαιό σύστημα, για το οποίο
εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιος.

Επιστημονικά
πεδία - Νέο
Σύστημα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι Σχολές, τα Τμήματα και οι
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού,
των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.),
των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται
σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία.

Τα Επιστημονικά Πεδία κατατάσσονται σε τέσσερα (4) ως εξής:

Επιστημονικά
πεδία - Νέο
Σύστημα

 1ο Επιστημονικό Πεδίο:
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 2ο Επιστημονικό Πεδίο:
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 3ο Επιστημονικό Πεδίο:
Επιστήμες Υγείας και Ζωής
 4ο Επιστημονικό Πεδίο:
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Ομάδες
προσανατολισ
μού - Νέο
Σύστημα

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης (Ημερήσιου ΓΕΛ, Γ΄ τάξης τριετούς
Εσπερινού ΓΕΛ και Δ΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ) σχολικού
έτους 2019-20 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις
παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: :
 Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ομάδες
προσανατολισ
μού - Νέο
Σύστημα

Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού
έτους 2019-20 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 με το ΝΕΟ
σύστημα, θα εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα και θα είναι
υποψήφιοι/ες για ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με
την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο/η υποψήφιος/α.
Οι μαθητές/τριες εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της
Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και
παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να
εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας
Προσανατολισμού.

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Νέο σύστημα 2020

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 1ου
Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται
υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
1.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας

2.

Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού

3.

Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού

4. Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών
Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 2ου
Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται
υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
1.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας

2.

Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού

3.

Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού

4. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας,
έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 3ου
Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται
υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
1.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας

2.

Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού

3.

Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού

4. Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών
Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και
τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα
οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
1.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας

2.

Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού

3.

Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού

4. Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ
Νέο σύστημα 2020

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ – ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

 Για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020
με το νέο σύστημα, υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των
τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (χωρίς να
συνυπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ – ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

 Στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή
πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για την εισαγωγή
υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού
αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού
μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά.
 Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει
βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης
μέγιστης δυνατής.
 Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται
στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την
παραπάνω παράγραφο, η βαθμολογία που προκύπτει από το
γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών
δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Νέο σύστημα 2020

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Όπως ρητά καθορίζεται στη νομοθεσία, όλοι οι μαθητές της
τελευταίας τάξης ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ θα
συμμετάσχουν με το ΝΕΟ σύστημα, εφόσον επιθυμούν
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 Οι απόφοιτοι που θα επιλέξουν να εξεταστούν με το νέο
σύστημα θα συμμετάσχουν με τους όρους και προϋποθέσεις,
που ισχύουν για τους μαθητές το σχολικό έτος 2019-2020. Η
επιλογή του συστήματος από τους αποφοίτους θα γίνει κατά την
περίοδο υποβολής Αίτησης-Δήλωσης των υποψηφίων Γενικού
Λυκείου

Οι παλαιοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να
επιλέξουν είτε το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα (βλ. σχετική εγκύκλιο) είτε το
ΝΕΟ σύστημα. Αν επιλέξουν το ΝΕΟ σύστημα, οι δυνατότητες
είναι συγκεντρωτικά οι ακόλουθες, όπως έχουν περιγραφεί στα
Κεφάλαια της παρούσας (9398 /Α5/23-1-2020):

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.

οι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιου Λυκείου μπορούν να
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου
ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

2.

οι παλαιοί απόφοιτοι εσπερινού ΓΕΛ,
i.
ii.

μπορούν να συμμετάσχουν με το ΝΕΟ σύστημα των εσπερινών
ΓΕΛ, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις φοίτησης.
μπορούν να συμμετάσχουν με το ΝΕΟ σύστημα των
ημερήσιων ΓΕΛ, εφόσον δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις
φοίτησης ή εφόσον το επιθυμούν.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με νεώτερη εγκύκλιό μας θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τον
τρόπο, τη διαδικασία και το χρονικό διάστημα υποβολής της
Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις που
θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2020

