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Σε ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι φετινοί υποψήφιοι αφού ξεκίνησε από σ
ήμερα η υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχής στις εξετάσεις του 2016. Κάποια σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι
φετινοί υποψήφιοι είναι τα εξής:

1. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικώς οι μαθητές των ΓΕΛ θα τα
εξεταστούν υποχρεωτικά και στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Στους μαθητές θα χορηγηθεί
ενδοσχολικό απολυτήριο και οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα
συνυπολογιστούν στο βαθμό του απολυτηρίου.

2. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ προηγούνται των απολυτηρίων
εξετάσεων.

3. Δε συνυπολογίζονται οι βαθμοί των ενδοσχολικών εξετάσεων για την εξαγωγή των
μορίων εισαγωγής.

4. Όσοι τελειόφοιτοι των ΓΕΛ δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις
δεν απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης. Οι εν λόγω μαθητές θα συμμετάσχουν στις
ενδοσχολικές εξετάσεις για να τους χορηγηθεί απολυτήριο Λυκείου.

5. Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε
πεδίου. Αν λοιπόν, ένας υποψήφιος έχει επιλέξει και 5ο μάθημα για να διευρύνει τις
επιλογές του, σε περίπτωση που δεν γράψει, καλά η χαμηλή του επίδοση δεν θα επηρεάσει
τη βαθμολογία του για τις σχολές του άλλου επιστημονικού πεδίου.

6. Για την διεκδίκηση θέσης εισαγωγής σε σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση σε αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με
άριστα το 20).

7. Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
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πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών
Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

8. Οι μαθητές ΓΕΛ - πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις
ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009. Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν απευθείας
μηχανογραφικό δελτίο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί για το 5% των θέσεων εισακτέων
με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται
ενδοσχολικά. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη
συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει
κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις.

9. Για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου του 2013-2014 και του 2014-2015 που θα
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές με το ΠΑΛΙΟ σύστημα στον υπολογισμό του βαθμού
πρόσβασης θα συνυπολογιστεί ηπροφορικήβαθμολογία τους, ενώ οι απόφοιτοι
προηγούμενων ετών (2012-2013 και παλιότερα) κρίνονται μόνο βάσει της γραπτής
βαθμολογίας τους. Επίσης βάσει της γραπτής βαθμολογίας τους και μόνο κρίνονται οι
απόφοιτοι άλλου τύπου λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που έλαβαν
απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις.

10. Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Λυκείων τα έτη 2013 - 2014
και 2014-2015 που δήλωσαν και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
με το ΝΕΟ σύστημα δεν έχουν το δικαίωμα ταυτόχρονα να διεκδικήσουν θέση και με το
10% με τις βαθμολογίες του 2013-2014 ή του 2014-2015 αντίστοιχα.

11. Επίσης εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις αλλά τελικά επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση με το 10%, μπορούν να μην πάρουν
μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κανένα μάθημα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές

Οι εγκύκλιοι των υποψηφίων των ΕΠΑΛ
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Οι εγκύκλιοι των υποψηφίων των ΓΕΛ

Πηγή: ΥΠΠΕΘ
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