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Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού ΟΠ 
Οι μαθητές διαλέγουν μία ΟΠ ανεξάρτητα από την προηγούμενη επιλογή τους στη Β’ τάξη. 

Ένα Μάθημα Επιλογής (2 ώρες). 
α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), 

β) Ελεύθερο Σχέδιο 

γ) Γραμμικό Σχέδιο, 

δ) Ιστορία της Τέχνης, 

ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ). 
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 Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και 

Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων 

το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. 

Δεν χρησιμοποιείται η Τράπεζα θεμάτων για ενδοσχολικές ή  πανελλαδικές εξετάσεις παρά μόνο επικουρικά. 

Η απόλυση από τη Γ τάξη  γίνεται όταν ο μαθητής έχει Γενικό βαθμό πάνω από 9.5 

Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
Οι σχολές χωρίζονται σε 5 Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ)  

1ο ΕΠ: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές   

2ο ΕΠ: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές.  

3ο ΕΠ: Σπουδές Υγείας και Ζωής  

4ο ΕΠ: Παιδαγωγικές Σπουδές  

5ο ΕΠ: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής 

Ο συνδυασμός Ομάδας Προσανατολισμού (ΟΠ) και Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ) καθορίζει τα πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε περίπτωση. 

 Ο.Π.  
Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

Ο.Π. 
Θετικών Σπουδών 

Ο.Π. 
Σπουδών Οικονομίας και 

Πληροφορικής 
1

ο
ΕΠ  

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Ν. Γλώσσα ΓΠ 
Αρχαία ΟΠ (1,3) 
Ιστορία ΟΠ ((0,7) 

Λατινικά ΟΠ 

  

2
ο
 ΕΠ 

ΘΕΤΙΚΕΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ   
ΣΠΟΥΔΕΣ 

 Ν. Γλώσσα ΓΠ 
Φυσική ΟΠ (0,7) 

Χημεία ΟΠ 
Μαθηματικά ΟΠ (1,3) 

 

3
ο 

ΕΠ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΖΩΗΣ 

Ν. Γλώσσα ΓΠ 
Αρχαία ΟΠ 

Ιστορία ΟΠ (0,9) 
Βιολογία ΓΠ (0,4) 

Ν. Γλώσσα ΓΠ 
Φυσική ΟΠ 

Χημεία ΟΠ (0,7) 
Βιολογία ΟΠ (1,3) 

Ν. Γλώσσα ΓΠ (0,4) 
Μαθηματικά ΟΠ 

ΑΕΠΠ 
Βιολογία ΓΠ (0,9) 

4
ο 

ΕΠ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. Γλώσσα ΓΠ (1,3) 
Αρχαία ΟΠ 
Ιστορία ΟΠ 

Μαθηματικά ΓΠ (0,7) 

Ν. Γλώσσα ΓΠ (1,3) 
Φυσική ΟΠ 
Χημεία ΟΠ 

Ιστορία ΓΠ (0,7) 

Ν. Γλώσσα ΓΠ (1,3) 
Μαθηματικά ΟΠ 

ΑΕΠΠ 
Ιστορία ΓΠ (0,7) 

5
ο 

ΕΠ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

  Ν. Γλώσσα ΓΠ 
Μαθηματικά ΟΠ (1,3) 

ΑΕΠΠ 
ΑΟΘ (0,7) 
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Παρατηρήσεις 

 Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν από τα τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα 
έχουν πρόσβαση.  

 Αν επιλέξουν 2 ΕΠ θα εξεταστούν σε 5 μαθήματα, τα 3 κοινά της ΟΠ και τα 2 μαθήματα των 2 ΕΠ. 

 Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού 

 Κάποιες σχολές να ανήκουν σε 2 ΕΠ.  

 Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον τρόπο υπολογισμού των μορίων.  
Γνωρίζουμε όμως ότι στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα 
ορισθεί με υπουργική απόφαση. 

 Οι συντελεστές βαρύτητας είναι διαφορετικοί για κάθε ΕΠ.  
Προσοχή κάποιοι συνδυασμοί ΟΠ και ΕΠ οδηγούν σε μειωμένα μόρια. Πχ,  οι υποψήφιοι που θα 

συνδυάσουν ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών και 3ο ΕΠ ακόμα κι αν γράψουν το μέγιστο βαθμό, λόγω 

μειωμένων συντελεστών ενδεχομένως να μην μπορούν να εισαχθούν σε σχολή που έχει υψηλή 

βάση όπως η ιατρική.   

Ορθολογική απόφαση για το μέλλον 
Καλό είναι να αναζητούμε από νωρίς τι είναι αυτό που θέλουμε να σπουδάσουμε, τι είναι αυτό 

που μας αρέσει και τι προοπτικές έχει το κάθε αντικείμενο σπουδών. Καλό θα είναι επίσης να μην 

έχουμε μόνο μία επιλογή, είναι σίγουρο ότι αν ψάξουμε αρκετά θα βρούμε πολλές ενδιαφέρουσες 

εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διεξόδους. Για να πάρουμε μια ορθολογική απόφαση για το 

μέλλον μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, με την παρακάτω σειρά, τους ακόλουθους παράγοντες: 

• Αυτογνωσία: Τα στοιχεία που εκφράζουν την προσωπικότητά μας (Αξίες, Ικανότητες, 

Δεξιότητες, Ενδιαφέροντα, Επιθυμίες-Προτιμήσεις κ.α.). 

• Πληροφόρηση: Να γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο των σπουδών όλων των σχολών που 

παρέχονται από την Πολιτεία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς & 

τα μαθήματα που διδάσκονται & τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών. 

• Προοπτικές: Ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης των Πτυχιούχων μιας συγκεκριμένης 

σχολής ή τμήματος στην αγορά εργασίας, (Τι ειδικότητες έχει ανάγκη & ζητά η αγορά 

εργασίας). 

• Προϋποθέσεις: Ποια βαθμολογική επίδοση πρέπει να πετύχουμε για να εισαχθούμε στη 

συγκεκριμένη σχολή; (Βαθμολογική Βάση-Μόρια Εισαγωγής) & τι άλλο κριτήριο λαμβάνεται 

υπόψη, (Προκαταρκτικές εξετάσεις, Σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ύψος, βάρος για 

Στρατιωτικές Αστυνομικές Σχολές ή ΤΕΦΑΑ). 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή βοήθεια στην επιλογή σπουδών ή 

επαγγελματικής καριέρας.  

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Σάμου 


