
Τρόπος Υπολογισµού Μορίων 

Προφορικός βαθµός κάθε µαθήµατος είναι ο προφορικός βαθµός, όπως αυτός προκύπτει µετά την 

ενδεχόµενη προσαρµογή του, ώστε να µη διαφέρει του γραπτού βαθµού του τελευταίου έτους εξέτασης 

περισσότερο ή λιγότερο των δύο µονάδων. 
     
Γραπτός βαθµός κάθε µαθήµατος είναι η επίδοση που σηµείωσε ο υποψήφιος στο µάθηµα αυτό στις 

εθνικού επιπέδου τελικές γραπτές εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου. 
     
Βαθµός πρόσβασης κάθε µαθήµατος είναι το άθροισµα των γινοµένων του προφορικού βαθµού µε 

συντελεστή 0,3 και του γραπτού βαθµού µε συντελεστή 0,7. ∆ηλαδή για την πρόσβαση ο βαθµός του 

µαθήµατος διαµορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό βαθµό του 

µαθήµατος, σε αντίθεση µε την προαγωγή στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθµός µετέχουν 

ισότιµα στη διαµόρφωση του βαθµού του µαθήµατος. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι ο βαθµός 

πρόσβασης του µαθήµατος είναι διαφορετικός από το βαθµό ετήσιας επίδοσης του ίδιου µαθήµατος 

στο απολυτήριο, εκτός και αν συµπίπτουν απόλυτα ο προφορικός και ο γραπτός βαθµός. 
     
Βαθµός πρόσβασης της τάξης είναι ο µέσος όρος των βαθµών πρόσβασης όλων των µαθηµάτων της 

αντίστοιχης τάξης στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος. 
  
∆ιευκρινίζεται ότι:  
    -  Για όσους εξετάζονται στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» σε εθνικό επίπεδο, ο βαθµός 

πρόσβαση του µαθήµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης της 

τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστηµονικά πεδία που θα επιλέξουν στο µηχανογραφικό τους δελτίο. 
     

Ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης:  
Για τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου που λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις τα 

αµέσως δύο επόµενα έτη από αυτό της λήψης του απολυτηρίου τους, διαµορφώνεται από τους βαθµούς 

πρόσβασης των δυο τελευταίων τάξεων.  
    -  Ειδικότερα, στη διαµόρφωσή του γενικού βαθµού πρόσβασης συµµετέχει κατά 30% ο βαθµός 

πρόσβασης της Β΄ τάξης και κατά 70% αυτός της Γ΄, όπως διαµορφώθηκε από την τελευταία 

συµµετοχή του στις εξετάσεις.  
    -  Ο βαθµός πρόσβασης της Β τάξης δε λαµβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του Γενικού Βαθµού 

Πρόσβασης, αν είναι ίσος ή µικρότερος από τον αντίστοιχο της Γ τάξης. 
  
Για την εύρεση των µορίων του υποψηφίου ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι :    
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Τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας ανάλογα µε το πεδίο επιστηµών που επιλέγει ο υποψήφιος 

είναι τα εξής: 
  

1. Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης x 1,3 Ι. Ανθρωπιστικές, Νοµικές    
 και Κοινωνικές Επιστήµες    2. Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης x 0,7 

1. Μαθηµατικά Θετικής ή Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης 
x 1,3 ΙΙ. Θετικές Επιστήµες    

2. Φυσική Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης x 0,7 
1. Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης x 1,3 ΙΙΙ. Επιστήµες Υγείας    
2. Χηµεία Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης x 0,7 
1. Μαθηµατικά Θετικής ή Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης 
x 1,3 ΙV. Τεχνολογικές Επιστήµες    

2. Φυσική Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης x 0,7 
1.      Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (Μάθηµα 

επιλογής) 
x 1,3 V. Επιστήµες Οικονοµίας και    

 ∆ιοίκησης    
2. Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής (Μάθηµα 

Γενικής Παιδείας) 
x 0,7 

  
Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από µαθήµατα Γενικής Παιδείας αν ο υποψήφιος 

δεν τα έχει διδαχθεί στην κατεύθυνση του. Στην περίπτωση αυτή, οι συντελεστές των µαθηµάτων 

  



αυξηµένης βαρύτητας µειώνονται σε 0,9 από 1,3 και σε 0,4 από 0,7. 
  
Αντίστοιχα οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες 

ανάλογα µε το τµήµα είναι: 
  

2 για τα τµήµατα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, 

Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού του τµήµατος Ξένων 

Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Παν/µίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή 

∆ιερµηνείας του  τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του ίδιου Παν/µίου.  
  
2 για τα τµήµατα που απαιτούνται τα ειδικά µαθήµατα ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο ή αρµονία και 

υπαγόρευση µουσικού κειµένου. 
  
1 για τα λοιπά τµήµατα που απαιτείται ειδικό µάθηµα ξένης γλώσσας, όπως αυτά 

των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, ∆ιεθνών Σπουδών κλπ και  
  
2 για τα ΤΕΦΑΑ.    

  
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
  

Υποθέτουµε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση  επιλέγει το 1
ο
 και το 4

ο
 επιστηµονικό 

πεδίο κι έχει γενικό βαθµό πρόσβασης 17,63 και βαθµό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 

19,3 στην Ιστορία κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 

14,4 στη Φυσική Γενικής Παιδείας, 17,3 στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4.  Ο 

υποψήφιος αυτός θα έχει: 
      -  Στο ΠΡΩΤΟ επιστηµονικό πεδίο:  
 για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα,  
 σύνολο µορίων = [(17,63 x 8)+(18,1 x 1,3) + (19,3 x 0,7)] x 100 = 17.808    
  

για το τµήµα Αγγλικής φιλολογίας, 
σύνολο µορίων = [(17,63 x 8)+(18,1 x 1,3) + (19,3 x 0,7) + (12,4 x 2)] x 100 = 20.288    

  
για τα τµήµατα Μ.Μ.Ε.,  
σύνολο µορίων = [(17,63 x 8)+(18,1 x 1,3) + (19,3 x 0,7) + (12,4 x 1)] x 100 = 19.048 

  
      -  Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστηµονικό πεδίο:  

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα,  
σύνολο µορίων = [(17,63 x 8) + (16,8 x 0,9) + (15,9 x 0,4)] x 100 = 16.252    

     
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο υποψήφιος, όταν κληθεί να συµπληρώσει το Μηχανογραφικό του 

δελτίο θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα:    
     
      1

ον
  Να υπολογίσει σωστά τα µόρια του για το κάθε επιστηµονικό πεδίο. 

  
      2

ον
  Να επιλέξει Επιστηµονικά Πεδία (το πολύ δυο). 

  
      3

ον
  Να δηλώσει την προτίµησή του σε σχολές ανάλογα µε την επιθυµία του και όχι σύµφωνα µε 

τις βάσεις του προηγούµενου έτους. 
  
Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη του για την ιεράρχηση των σχολών στο 

Μηχανογραφικό ∆ελτίο είναι:    
     
 α. Τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του . 
  β. Οι προοπτικές των επαγγελµάτων στην αγορά εργασίας.    
  γ. Ο τόπος λειτουργίας του κάθε τµήµατος    
  
 


