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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι φετινοί υποψήφιοι των πανελλαδικών, με το χρόνο να μετρά
αντίστροφα για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Από φέτος μπαίνει σε εφαρμογή για πρώτη φορά το νέο σύστημα
πανελλαδικών που ψηφίστηκε επί υπουργού Κώστα Γαβρόγλου.

Ακολούθησαν ωστόσο τροποποιήσεις από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:
Μείωση της εξεταστέας ύλης, αλλαγή του τρόπου εξέτασης του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας, κατάργηση των τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης (δηλαδή της
δυνατότητας να εισάγονται οι υποψήφιοι στα ΑΕΙ με το βαθμό απολυτηρίου) είναι μερικές
από τις αλλαγές που ήδη έχουν ψηφιστεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του
υπουργείου προσανατολίζεται στο ενδεχόμενο να μην εφαρμοσθεί το νέο σύστημα
περιφερειακών εξετάσεων για την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου, όπως προέβλεπε ο
νόμος Γαβρόγλου.

Με δεδομένο ότι οι υπουργοί Κεραμέως - Διγαλάκης έχουν εξαγγείλει τη μείωση των
θέσεων στα ΑΕΙ και ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων,
άγνωστος Χ παραμένει ο φετινός αριθμός εισακτέων που αναμένεται να ανακοινωθεί την
Άνοιξη, με τη σύμφωνη γνώμη των τμημάτων.

Μετά τις νέες αλλαγές, το alfavita.gr παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για τη Γ'
Λυκείου και το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων 2020:
- Γ' Λυκείου

Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα
δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25)
συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά. Τα μαθήματα προσανατολισμού
χωρίζονται σε τέσσερις Ομάδες: Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών
Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
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- Ποια είναι τα Επιστημονικά Πεδία

Τέσσερα επιστημονικά πεδία:

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.
- Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και με
ποια μαθήματα

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν
πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα
μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση
στις Σχολές και τα Τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα,
στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η
Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση
στις Σχολές και τα Τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα
οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η
Χημεία και η Βιολογία.

2/8

Οδηγός πανελλαδικών 2020: Το νέο σύστημα μετά τις αλλαγές
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη
Πέμπτη, 09 Ιανουάριος 2020 10:58 -

δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και
πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου)
επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.
-

Καταργούνται τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης («πράσινες και κόκκινες σχολές)

Όπως είχε προαναγγείλει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως καταργήθηκαν πριν
εφαρμοσθούν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη
κυβέρνηση, στα οποία οι υποψήφιοι θα έμπαιναν σε σχολές με το απολυτήριο Λυκείου.
- Από ποια χρονιά θα προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια

Και ο βαθμός απολυτηρίου της Γ΄Λυκείου θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση: Θα προσμετράται κατά 90% ο μέσος όρος των βαθμών στα
4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% ο βαθμός απολυτηρίου της Γ'
τάξης
.

Κατ' εξαίρεση φέτος (2020-2021) ο βαθμός απολυτηρίου δεν θα υπολογιστεί για την
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, αλλά μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων.
- Πώς θα γίνουν εξετάσεις για το απολυτήριο Λυκείου;

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας φέρεται να έχει αποφασίσει να µην
προχωρήσει στη διενέργεια των περιφερειακών εξετάσεων για την απόκτηση του
απολυτηρίου, όπως προέβλεπε ο νόμος Γαβρόγλου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές τον Ιούνιο
θα εξεταστούν όπως τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ενδοσχολικά, από τους καθηγητές του
σχολείου. Η σχετική υπουργική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να
ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.
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- Βαθμός Απολυτηρίου

Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου. Το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Στο
απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από τον Γ.Μ.Ο., η Ομάδα
Προσανατολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του σε
όλα τα μαθήματα της τάξης.

Αν δεν υπάρξουν νέες αλλαγές έως το 2021, για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών
εξετάσεων θα ισχύουν τα εξής: α) θα προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%)
ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου
επιστημονικού πεδίου και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της
Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.
- Εξέταση Ειδικών μαθημάτων

Στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας 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 περίπτωση α`, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο
του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
- Πώς προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας:

α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού
Λυκείου, προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των
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γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) «Ομάδα Α΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις.

γ) «Ομάδα Β΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις.
- Πότε οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό

Οι μαθητές της Γ' τάξης μετά τις εξετάσεις και αφού γνωστοποιηθούν οι βαθμοί,
συμπληρώνουν μηχανογραφικό επιλέγοντας όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό
τους πεδίο. Αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να
εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη
σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη
σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.
- Επιλογή μεταξύ νέας και παλιάς ύλης θα μπορούν να κάνουν οι απόφοιτοι
Λυκείου

Οι απόφοιτοι της περσινής χρονιάς, αλλά και των παλαιότερων ετών, μπορούν να
επιλέξουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις είτε με τους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020, είτε με τους όρους, προύποθέσεις και εξεταστέα
ύλη που ίσχυαν το 2018-2019.

Η επιλογή θα γίνει την περίοδο των αιτήσεων-δηλώσεων και όσοι προτιμήσουν τη δεύτερη
επιλογή, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ειδικό ποσοστό θέσεων.
- Πανελλαδικές 2020: Νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων
μαθημάτων
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Αφορά α) το νέο τρόπο εξέταση των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
και
β) τον καθορισμό της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της
Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ως προς την ύλη των μαθημάτων των ειδικοτήτων
του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.
-

Πανελλαδικές: Αλλάζει ο τρόπος εξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας

Αφορά την τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία» της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού
Λυκείου.
- ΙΕΠ: Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ'
Λυκείου

Σύμφωνα με το ΙΕΠ διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή ως προς την
εξεταστέα ύλη όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του
Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς τα Προγράμματα Σπουδών είναι κείμενα
ευρύτερου περιεχομένου από την εξεταστέα ύλη.
-

ΙΕΠ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Γ΄Λυκείου

Διευκρινίζεται ότι η εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου των
Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων
Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ' τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου, έχει ορισθεί με την Υ.Α 106428/Δ2/02-07-2019 (ΦΕΚ 2875
Β/05-07-2019). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα Στοχαστικά Μαθηματικά δεν είναι μέρος
της εξεταστέας ύλης.
- Η τροποποιημένη εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Γ' Λυκείου: Βιολογία, τη
Χημεία, την Κοινωνιολογία, την Οικονομία, την Ιστορία και τα Αρχαία Ελληνικά
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Οι τελευταίες τροποποιήσεις ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία,
Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία.
-

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2019-2020

Μετά τις τροποποιήσεις στα παραπάνω μαθήματα το alfavita.gr παρουσιάζει τη διδακτέα
και εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων του έτους 2019-2020:
-

ΕΠΑΛ: Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Αφορά τον καθορισμό της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων
μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης
(τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) για το σχολικό έτος
2019-2020.
-

Τα βιβλία της Γ' Λυκείου

Αναλυτικά όλα τα βιβλία της Γ' Λυκείου
-

Βάσεις 2019: Τα μόρια εισαγωγής ανά ΑΕΙ / Συγκριτικοί πίνακες 2018-2019

Δείτε αναλυτικά τις βάσεις του 2019
-

Οι βάσεις των επιτυχόντων στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2019-2020

Δείτε αναλυτικά τις βάσεις των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων του 2019

Το αφιέρωμα ανανεώνεται συνεχώς
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