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ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

 

θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: 

Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 

4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.   Σν Γεληθφ 

Λχθεην απνηειεί εθπαηδεπηηθή κνλάδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνρήο γεληθήο 

παηδείαο θαη βαζκηαίαο εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

θνπνί ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη: 

 

 Ζ παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζφξξνπε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε 

φισλ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο 

αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. 

 Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 

 Ζ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ 

πνιίηε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θνηλψλ έξγσλ 

ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ. 

 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθαξκνγήο ηεο γλψζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θάζε αηφκνπ γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη  

 Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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ΔΓΓΡΑΦΔ 

 

ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή 

άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ. 

 

ηε Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεληθνχ ή ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

 

ηε  Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηε Β΄ Σάμε  ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

 

 

 

ΓΟΜΖ 

Σα Γεληθά Λχθεηα  δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. ηα Δζπεξηλά 

θνηηνχλ εξγαδφκελνη καζεηέο.  

 Ζ θνίηεζε ζηα Ζκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ελψ ζηα  Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα. είλαη ηεηξαεηείο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο  Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄). 

Δπίζεο ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλα Γεληθά Λχθεηα, φπσο ην Μνπζηθφ Γεληθφ 

Λχθεην, ην Δθθιεζηαζηηθφ Γεληθφ Λχθεην θαη ην Καιιηηερληθφ Γεληθφ Λχθεην.  

 Σα Γεληθά απηά Λχθεηα αθνινπζνχλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

κε ηα θαλνληθά Γεληθά Λχθεηα, πξνζθέξνπλ φκσο επηπιένλ καζήκαηα 

εμεηδίθεπζεο (καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο ηα Μνπζηθά, ζενινγηθήο & 

εθθιεζηαζηηθήο παηδείαο ηα Δθθιεζηαζηηθά θαη θαιιηηερληθήο παηδείαο   ηα 

αληίζηνηρα Καιιηηερληθά).  

 Γηα λα παξαθνινπζήζεη έλαο καζεηήο ην Μνπζηθφ ή ην Καιιηηερληθφ Γεληθφ 

Λχθεην απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζε απηφ είλαη λα πξνέξρεηαη απφ 

αληίζηνηρν Γπκλάζην (Μνπζηθφ ή θαιιηηερληθφ).  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Ζ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο 

παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη  πξφγξακκα καζεκάησλ ηξηάληα πέληε ζπλνιηθά  

σξψλ εβδνκαδηαίσο.  

Δηδηθφηεξα, εθαξκφδεηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηξηάληα ηξηψλ σξψλ 

εβδνκαδηαίσο, κε ελλέα καζήκαηα, πνπ είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δχν σξψλ εβδνκαδηαίσο πνπ απνηειείηαη απφ έλα  κάζεκα 

επηινγήο.  

 

ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ηξηάληα ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ 

εβδνκαδηαίσο θαη δχν  Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: 

 

 Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ θαη  

 Θεηηθψλ πνπδψλ  

 

πέληε ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο  έθαζηε νκάδα, φπνπ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηε κία. 

 

ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ 

ηξηάληα  δχν σξψλ,  πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο δεθαπέληε 

ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο  θαη ηξεηο Οκάδεο Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ: 

  

 ηελ Οκάδα Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

 ηελ Οκάδα ησλ Θεηηθψλ  πνπδψλ θαη 

 ηελ Οκάδα  πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ απηήλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. 

Δθάζηε απφ ηηο νκάδεο απηέο πεξηιακβάλεη δεθαπέληε ζπλνιηθά δηδαθηηθέο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο. Καζψο επίζεο έλα κάζεκα επηινγήο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ 

εβδνκαδηαίσο.  
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ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 
 

Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Α΄ ηάμε  θαη Β΄ ηάμε  ηνπ Ζκεξήζηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ’  Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ δηεμάγνληαη 

ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα εθηφο ησλ 

καζεκάησλ ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

 

Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα 

ή ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα. Σα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. 

Ζ Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξναηξεηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.  

 

Γηα ηελ πξναγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ Α΄ θαη Β’ ηάμε ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ’  ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απαηηείηαη γεληθφο 

κέζνο φξνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ην 

Μ.Ο. ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ 

καζεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, 

φπνπ απηφ δηδάζθεηαη. 
 

Γηα ηελ απφιπζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ’  ηάμεο 

Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απαηηείηαη γεληθφο κέζνο φξνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 

πέληε δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ. 
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ΩΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ (Ζκεξήζηα) 
 

 

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΣΑΞΖ  

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 5 
9 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

5 Γεσκεηξία 2 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

4. Ηζηνξία 2 

5. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη  Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

3 

6. Θξεζθεπηηθά 2 

7. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  2 

8. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

9. Φπζηθή Αγσγή  – 2 

ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ   

10. 

α)  Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 

2 
β) Γεσινγία θαη  Γηαρείξηζε  Φπζηθψλ  Πφξσλ  

γ) Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  

δ) Καιιηηερληθή Παηδεία 

ύλνιν ωξώλ:  35 
Πηγή : άρθρο 2 παρ. 1 ηοσ  Νόμοσ 4186  (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΣΑΞΖ (Ζκεξήζην) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 
6 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

5 Γεσκεηξία 2 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 

5. Ηζηνξία 2 

6. Φηινζνθία 2 

7. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

2 

8. Θξεζθεπηηθά 2 

9. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  1 

10. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

11. Φπζηθή Αγσγή   1 

ύλνιν ωξώλ: 30 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & 

Γξακκαηεία 

3 1. Φπζηθή 3 

2.  Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ  

2 2. Μαζεκαηηθά 2 

ύλνιν ωξώλ: 5 ύλνιν ωξώλ: 5 

Πηγή : άρθρο 2 παρ. 2 ηοσ  Νόμοσ 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΣΑΞΖ 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Νενειιεληθή Γιψζζα 2 

2. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 1 

3. Ηζηνξία 2 

4. Ιςτορία Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 1 

5. Θξεζθεπηηθά 1 

6. Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο 2 

7. Βηνινγία 2 

8. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

9. Φπζηθή Αγσγή   2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα  5 

2. Ηζηνξία   3 

3. Λαηηληθά 3 

4. Λνγνηερλία 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Φπζηθή 3 

3. Υεκεία 3 

4. Βηνινγία 2 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ θαη ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Α.Ο.Θ. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 3 

3. Ηζηνξία 3 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 
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ύλνιν ωξώλ: 15 

Μάζεκα  Δπηινγήο 

1. Γεχηεξε Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

2. Διεχζεξν ρέδην 2 

3. Γξακκηθφ ρέδην 2 

4. Ηζηνξία ηεο Σέρλεο 2 

5. Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηψλ 2 

Γεληθό ζύλνιν  32 

Όζνη καζεηέο επηζπκνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ 

Διεχζεξνπ ρεδίνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ, δχλαληαη λα δειψζνπλ φηη ζέινπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δχν καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα δηδάζθεηαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπ εκεξήζηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πηγή : άρθρο 1.ηοσ Ν. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015)  
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ΩΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ (Δζπεξηλά) 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 
6 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 2 

3 
Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

4. Ηζηνξία 2 

5. Θξεζθεπηηθά 1 

6. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  2 

7. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

8. Φπζηθή Αγσγή  – 1 

ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ   

9. 

α)  Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 

2 
β) Γεσινγία θαη  Γηαρείξηζε  Φπζηθψλ  Πφξσλ  

γ) Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  

δ) Καιιηηερληθή Παηδεία 

ύλνιν ωξώλ:  25 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015)  
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 3 
7 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 2 

4 Γεσκεηξία 2 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 1 

3 Υεκεία 1 

Βηνινγία 1 

4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 

5. Ηζηνξία 2 

6. Φηινζνθία 2 

7. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

2 

8. Θξεζθεπηηθά 1 

9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

10. Φπζηθή Αγσγή   1 

ύλνιν ωξώλ: 25 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015) 
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 
6 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

4 Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

7. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 
1 

8. Θξεζθεπηηθά 1 

9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

ύλνιν ωξώλ: 20 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & 

Γξακκαηεία 

3 1. Φπζηθή 3 

2. Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ  

2 2. Μαζεκαηηθά 2 

ύλνιν ωξώλ: 5 ύλνιν ωξώλ: 5 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015) 
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Νενειιεληθή Γιψζζα 2 

2. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 1 

3. Ηζηνξία 2 

4. Θξεζθεπηηθά 1 

5. Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο 2 

6. Βηνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 10 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα  5 

2. Ηζηνξία   3 

3. Λαηηληθά 3 

4. Λνγνηερλία 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Φπζηθή 3 

3. Υεκεία 3 

4. Βηνινγία 2 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ θαη ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Α.Ο.Θ. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 3 

3. Ηζηνξία 3 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015) 
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ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν κε ζέκαηα απνθιεηζηηθά ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ νξίδνληαη απφ 

θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ. 

Σα Δπηζηεκνληθά πεδία φπσο θαζνξίζζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ είλαη ηα εμήο: 

 

1ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν (Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο  Δπηζηήκεο)  

2ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν (Θεηηθέο  θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο)  

3ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν (Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Εσήο) 

4ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν (Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο) 

5ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν (Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο). 

Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφιπζεο απφ ην 

Γεληθφ Λχθεην θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο γηα δχν θαη’ αλψηαην φξην Δπηζηεκνληθά Πεδία 

θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ησλ πεδίσλ απηψλ. 

Ο ππνςήθηνο πνπ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ επέιεμε πεξηέιαβε θαη ηκήκα γηα ην νπνίν 

απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ην ίδην έηνο ζηα απαηηνχκελα 

εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο θαη λα έρεη επηηχρεη βαζκνινγία ζην θαζέλα απφ απηά 

ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο κέγηζηεο δπλαηήο. 

Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε έλα κφλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν εμεηάδνληαη 

ζε ηέζζεξα καζήκαηα. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε δχν Δπηζηεκνληθά 

Πεδία εμεηάδνληαη θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα ην νπνίν κπνξεί λα είλαη Γεληθήο Παηδείαο ή 

Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ.. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή δχν απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

καζεκάησλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία 

ππάξρνπλ απμεκέλνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα θάζε 

Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηα 

νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

Σα Παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα αλά νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλά 

επηζηεκνληθφ πεδίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:  

 

α) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηα 

Λαηηληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 1ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

β) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηε 

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε κε κεησκέλα κφξηα ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν.  

γ) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηα 

Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:  

 

α) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ ζηα 

Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 2νπ 

Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ.  

β) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ ζηε 

Βηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

γ) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηελ 

Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:  
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α) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηε 

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε κε κεησκέλα κφξηα ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν.  

 

β) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηελ 

Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

 

γ) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηηο 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ), ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξήζηνπ θαη Γ΄ ηάμεο εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ νη νπνίνη 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ αληίζηνηρα ππνβάιινπλ ζην Λχθεην θνίηεζήο ηνπο ζρεηηθή Αίηεζε – Γήισζε. 

Με ηελ Αίηεζε – Γήισζε ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη: α) Σελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα 

ηξία θνηλά καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά, β)  Σν ηέηαξην κάζεκα ζην νπνίν 

ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, γ) Σν πέκπην 

κάζεκα ζην νπνίν ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε δχν Δπηζηεκνληθά 

Πεδία, δ) Σα εηδηθά καζήκαηα πνπ ηπρφλ επηζπκεί λα εμεηαζηεί. 

Σελ αλσηέξσ Αίηεζε – Γήισζε ππνβάιινπλ θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή 

Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ ρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ή δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη νη 

θάηνρνη ηζφηηκνπ ηίηινπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ νπνηνδήπνηε άιιν έηνο απφ απηφ πνπ 

απέθηεζαλ ηνλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα εμέηαζε ε Αίηεζε-

Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην Γεληθφ Λχθεην απφ ην νπνίν απνθνίηεζαλ ή ζε απηφ πνπ είλαη 

πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. 

Οη καζεηέο δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη 

θαη παξαθνινπζνχλ ελψ νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα 

νπνηαζδήπνηε Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ Αίηεζε-Γήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε 

πξνζεζκία πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην ΤΠ.Π.Δ.Θ., απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ εληφο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ 

επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο Παλειιαδηθέο, εθθξάδεη ηελ απζεληηθή βνχιεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη δελ ηξνπνπνηείηαη. 
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ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΖ (Μνξίωλ)  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ, γίλεηαη σο εμήο: Σν 

άζξνηζκα ησλ γξαπηψλ βαζκψλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ ησλ 

ηεζζάξσλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν,  

πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν (2). ηε ζπλέρεηα, ζην γηλφκελν απηφ πξνζηίζεληαη ηα γηλφκελα 

ησλ γξαπηψλ βαζκψλ ησλ δχν καζεκάησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηα 

νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Σν ηειηθφ άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην εθαηφ 

(100). 

Σα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν, έρνπλ σο εμήο: 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξωπηζηηθώλ πνπδώλ 

1
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

α) Αξραία Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Ηζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

3
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο 

α) Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ελληά (0,9) 

β)  Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (0,4) 

 4
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

 

 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ 

 2
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ  

α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

 3
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο 

α) Βηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Υεκεία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

4
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)           

 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 3
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο 

α) Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ελληά (0,9) 

β)  Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (0,4) 

4
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

5
ν
  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β)  Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εμεηαζηεί παλειιαδηθά θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζε δεχηεξν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, ηφηε ν ππνινγηζκφο ησλ 

κνξίσλ ηνπ γηα θάζε έλα απφ ηα δχν Δπηζηεκνληθά Πεδία πνπ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη 

πξνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα ηέζζεξα παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα. 
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Πξνθεηκέλνπ γηα ρνιέο ή Σκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε εηδηθνχ καζήκαηνο ή 

πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ 

γίλεηαη σο εμήο: 

ην ζχλνιν κνξίσλ ηνπ, πξνζηίζεληαη ηα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ κε 

ην εθαηφ (100) ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην απαηηνχκελν εηδηθφ κάζεκα ή 

ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαηά πεξίπησζε. 

Γειαδή: Βαζκφο εηδηθνχ καζήκαηνο είλαη ν γξαπηφο βαζκφο πνπ ζεκείσζε ζηελ 

απαηηνχκελε εμέηαζε ν ππνςήθηνο κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε 

πξνζέγγηζε δεθάηνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη δχν εηδηθά καζήκαηα είλαη ν κέζνο 

φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν εηδηθψλ καζεκάησλ. Ο κέζνο φξνο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ 

αλαγσγή ησλ βαζκψλ ησλ δχν καζεκάησλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα θαη εθθξάδεηαη κε 

πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο έρεη εμεηαζζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία μέλεο γιψζζεο, ηφηε σο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, γηα ηα ηκήκαηα πνπ 

απαηηνχλ εμέηαζε ζε κία απφ ηηο μέλεο γιψζζεο απφ απηέο πνπ εμεηάζηεθε, ιακβάλεηαη 

ππφςε ν κεγαιχηεξνο βαζκφο απφ απηνχο πνπ πέηπρε ζηηο μέλεο απηέο γιψζζεο. 

Βαζκφο πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο 

δνθηκαζίεο αγσλίζκαηα πνπ δηαγσλίζηεθε ν ππνςήθηνο θαη ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε 

πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δεθαδηθά ςεθία ηφηε, αλ ην δεχηεξν δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε, ην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην 

ακέζσο επφκελν παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε  

παξαιείπνληαη φια ηα ππφινηπα πέξαλ ηνπ πξψηνπ δεθαδηθά ςεθία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

βαζκνχ κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ πξνθχπηνπλ 

πεξηζζφηεξα ησλ δχν δεθαδηθά ςεθία ηφηε, αλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε, ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο επφκελν 

παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε παξαιείπνληαη φια ηα 

ππφινηπα πέξαλ ηνπ δεχηεξνπ δεθαδηθά ςεθία. 

Παξάδεηγκα:   

Μαζεηήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ έρεη ηνπο παξαθάησ 

Γξαπηνχο βαζκνχο:  
 

 Νενειι. Γιψζζα 15 

 ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 16  

 ΗΣΟΡΗΑ 17  

 ΛΑΣΗΝΗΚΑ 18 

 Βηνινγία Γελ. Παηδ. 19  
 

Σα Μφξηα ηνπ είλαη: 
 

[(15 + 16 + 17 + 18 ΛΑΤΙΝΙΚΑ) * 2 + (16 * 1,3) + (17 * 0,7)] * 100 = [132 + 20,8 + 11,9] * 

100 =     16.470 γηα ζρνιέο  ηνπ 1
νπ

 Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ. 

 

[(15 + 16 + 17 + 19 Βιολογία  ΓΠ) * 2 + (19 * 0,9) + (15 * 0,4)] * 100 = [134 + 17,1 + 6] * 

100 =     15.710 γηα ζρνιέο ηνπ 3
νπ

 Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ 

 

ηα παξαπάλσ κφξηα πξνζηίζεληαη κφξηα απφ εηδηθά καζήκαηα εθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη 

εμεηαζηεί ζ’ απηά ! 

 
Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Μνξίσλ:  http://www.pe03.gr/soft/moria-2016/moria-2016.htm  

απφ ηνλ Γεκ. παζάξα - ρνιηθφ χκβνπιν Μαζεκαηηθψλ.

http://www.pe03.gr/soft/moria-2016/moria-2016.htm
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ρνιέο & Σκήκαηα 1
ν
 Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ 

Αλζξωπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο 

Πεγή: ΦΕΚ 995/29.05.2015 η. Β’. 

Παλεπηζηήκηα

Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Αγγιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα)

Βαιθαληθψλ,  ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Γεξκαληθήο  Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Γεξκαληθήο  Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γιψζζαο, Φηινινγίαο & Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ 

(Κνκνηελή)

Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Θεζζαινλίθε)

Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ 

(Αγξίλην) (θ΄ 5ν)

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 4ν) 

Διιεληθήο Φηινινγίαο (Κνκνηελή)

Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Αζήλα)

Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Πνιηηηζκνχ (Αζήλα)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεο/λίθε) (θ΄ 

2ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄ 

2ν,3ν,4ν,5ν

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄ 

2ν,3ν,4ν,5ν)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Ναχπιην)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Πάηξα)

Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε)

Θενινγίαο (Αζήλα)

Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα)

Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Αζήλα)

Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ 

(Καιακάηα)

Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Βφινο)

Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄2ν,3ν ,4ν,5ν)

Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο) (θ΄ 4ν )

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο & Ηζηνξίαο (Μπηηιήλε)

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  (Αζήλα)

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) – 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) – 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Κνηλσληθήο Θενινγίαο (Αζήλα)

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Αζήλα)

Κνηλσληνινγίαο (Αζήλα)

Κνηλσληνινγίαο (Μπηηιήλε)

Κνηλσληνινγίαο (Ρέζπκλν)

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) (θ΄ 

2ν,3ν,4ν,5ν)

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Ρφδνο)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Ννκηθήο (Αζήλα)

Ννκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Ννκηθήο (Κνκνηελή)

Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο (Κέξθπξα)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο (Ησάλληλα) (θ΄ 2ν,5ν)

Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο (Αζήλα)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Ρέζπκλν)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ (Κφξηλζνο)

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Δπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε) (θ΄5ν)
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Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Ησάλληλα)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Ρέζπκλν)

Ηζηνξίαο & Δζλνινγίαο (Κνκνηελή)

Ηζηνξίαο (Κέξθπξα) 

ιαβηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

  

Φηινινγίαο (Αζήλα)

Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Φηινινγίαο (Ησάλληλα)

Φηινινγίαο (Καιακάηα)

Φηινινγίαο (Πάηξα)

Φηινινγίαο (Ρέζπκλν)

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο (Αζήλα)

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο (Ησάλληλα)

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο (Θεζζαινλίθε)

Φηινζνθίαο (Πάηξα)

Φηινζνθηθψλ & Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν)

Φπρνινγίαο (Αζήλα) – ΔΚΠΑ

Φπρνινγίαο (Αζήλα) – Πάληεην

Φπρνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Φπρνινγίαο  (Ρέζπκλν) 

Αζηπλνκηθέο ρνιέο

Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (θ΄ 2ν,5ν)

Αζηπθπιάθσλ (θ΄ 2ν,5ν)

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο

ρνιή Αλζππνππξαγψλ 2ν,5ν)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄ 2ν,5ν)

Σ.Δ.Η.

Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Αζήλα)

Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα)

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο 

Κιεξνλνκηάο ΣΔ (θ΄ 2ν,3ν,5ν)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα) (θ΄ 2ν,5ν)  

ηξαηηωηηθέο ρνιέο 

ηξαηνινγηθφ – ηξαηηση. Ννκ. πκβ. (Α) Θεζζαινλίθε

Φπρνιφγσλ (Α) Θεζζαινλίθε 

Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.)

Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο  Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (Α..Σ.Δ.Α.Ν.) (θ΄ 

5ν)

Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Α..Σ.Δ.Ρ.) (θ΄5ν) 

Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο (ΑΔΑ)

Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Βέιιαο 

Ησαλλίλσλ

Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Ζξάθιεην 

Κξήηεο

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ Αζήλαο

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ Βέιιαο Ησαλλίλσλ

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ Ζξάθιεην Κξήηεο

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ  Θεζζαινλίθεο 
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ρνιέο & Σκήκαηα 2
ν
 Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ 

Θεηηθέο & Σερλνινγηθέο  Δπηζηήκεο 

Παλεπηζηήκηα

Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) (θ΄ 3ν)

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ  (Αζήλα)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)

Βηνινγίαο (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Βηνινγίαο (Ζξάθιεην) (θ΄ 3ν)

Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3ν)

Βηνινγίαο (Πάηξα) (θ΄ 3ν)

Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα) (θ΄ 3ν)

Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) (θ΄ 3ν)

Γεσγξαθίαο (Αζήλα)

Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)

Γεσινγίαο & Πεξηβάιινληνο (Αζήλα)

Γεσινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γεσινγίαο (Πάηξα)

Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3ν)

Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βφινο) (θ΄ 3ν)

Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο & Αγξνη. Πεξηβάιινληνο (Βφινο) (θ΄ 3ν)

Γαζνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ 
(Οξεζηηάδα)

Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε)

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην) (θ΄ 3ν)

Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Ζξάθιεην)

Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)

Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Ζξάθιεην)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Αζήλα) (θ΄ 3ν)

Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ & Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Βφινο)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Μαζεκαηηθψλ (Αζήλα)

Μαζεκαηηθψλ (Θεζζαινλίθε)

Μαζεκαηηθψλ  (Ησάλληλα)

Μαζεκαηηθψλ (Πάηξα)

Μαζεκαηηθψλ (άκνο) – Μαζεκαηηθψλ

Μαζεκαηηθψλ  (άκνο) – ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ – 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ  Μαζεκαηηθψλ

Μαζεκαηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ (Ζξάθιεην) – 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ

Μαζεκαηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ (Ζξάθιεην) – 

Μαζεκαηηθψλ

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) (θ΄1ν,3ν,4ν,5ν)

Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (Ησάλληλα)

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ησάλληλα)

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)

Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Αζήλα)

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)

Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)

Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Υαληά)

Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Ξάλζε)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ (Κνδάλε)

Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο & Αλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε)

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
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Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

 

(Βφινο)

  
Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Βφινο)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο (Ησάλληλα) (θ΄ 1ν,5ν)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα) (θ΄ 5ν)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε) (θ΄ 5ν)

Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή (Λακία) (θ΄ 3ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Βφινο)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Φπζηθήο (Αζήλα)

Φπζηθήο (Ζξάθιεην)

Φπζηθήο (Θεζζαινλίθε)

Φπζηθήο (Ησάλληλα)

Φπζηθήο (Πάηξα)

Υεκείαο (Αζήλα)

Υεκείαο (Ζξάθιεην)

Υεκείαο (Θεζζαινλίθε)

Υεκείαο (Ησάλληλα)

Υεκείαο (Πάηξα)

Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

ηξαηηωηηθέο ρνιέο

Δπειπίδσλ (Δ) – Όπια

Δπειπίδσλ (Δ) – ψκαηα

Ηθάξσλ (Η) – Διεγθηέο Αεξάκπλαο

Ηθάξσλ (Η) – Ηπηάκελνη

Ηθάξσλ (Η) – Μεραληθνί (ΜΑ)

Ηπηάκελσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ)

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ  (ΝΓ) – Μάρηκνη

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ  (ΝΓ) – Μεραληθνί

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.)

Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Αεξνπνξίαο (ΤΓ)

 Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ

ρνιή Μεραληθψλ (θ΄ 5ν)

ρνιή Πινηάξρσλ (θ΄ 5ν)

 Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο 

Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ (Αζήλα)

Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ (Θεζζαινλίθε)

 Αζηπλνκηθέο ρνιέο

Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (θ΄ 1ν,5ν)

Αζηπθπιάθσλ (θ΄ 1ν,5ν)

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο

ρνιή Αλζππνππξαγψλ (θ΄ 1ν,5ν)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄ 1ν,5ν)

Σ.Δ.Η.

Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) – Γξαθηζηηθήο (θ΄ 5ν)

Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) – Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ (θ΄ 5ν)

Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Γξάκα)

Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη)

Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ 

(Αζήλα) (θ΄ 5ν)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Κνδάλε)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λακία)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαληά)

Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο) (θ΄ 5ν)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)

Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)

Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)  
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Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.)

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – Όπια

 

Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΔ (Πεηξαηάο)  

Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ (Ρέζπκλν)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) 

–  Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ 

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) 

–  Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) –  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

ΣΔ

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) – Μεραληθψλ Σερλνινγίαο 

Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ

Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) – 

Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) –  
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)

Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Αζήλα)

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Γξάκα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)

 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) –  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) –  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ

πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Αζήλα)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) (θ΄ 5ν)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα) (θ΄ 5ν)

Σερλνινγίαο Αιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη) (θ΄ 5ν)

Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη) (θ΄ 5ν)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Αζήλα)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  (Αξγνζηφιη)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Θεζζαινλίθε)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  (Καιακάηα)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ακαιηάδα) (θ΄ 3ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα) (θ΄ 3ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ζξάθιεην)  (θ΄ 3ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα) (θ΄ 3ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θ΄ 3ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θ΄ 3ν)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο 

Κιεξνλνκηάο ΣΔ (θ΄ 1ν,3ν,5ν)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) –Σερλνινγηψλ Φπζ. 
Πεξηβάιινληνο ΣΔ (θ΄ 5ν)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα) (θ΄ 1ν, 5ν)

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.

Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ –  Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ

Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ –   Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ

Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ

Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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ρνιέο & Σκήκαηα 3
ν
 Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ 

Δπηζηήκεο   Τγείαο θαη Εωήο  

Παλεπηζηήκηα

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) (θ΄ 2ν)

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Αζήλα) (θ΄ 2ν)

Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα) (θ΄2ν)

Βηνινγίαο (Αζήλα) (θ΄ 2ν)

Βηνινγίαο (Ζξάθιεην) (θ΄ 2ν)

Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν)

Βηνινγίαο (Πάηξα) (θ΄ 2ν)

Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα) (θ΄ 2ν)

Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα) (θ΄ 2ν)

Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) (θ΄ 2ν)

Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν)

Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βφινο) (θ΄ 2ν)

Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (Βφινο) (θ΄ 

2ν)

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην) (θ΄ 2ν)

Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο (Αζήλα)

Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Αζήλα)

Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο (Λήκλνο)

Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα) (θ΄ 2ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) (θ΄ 1ν,2ν,4ν,5ν )

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

 Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Αζήλα) (θ΄2ν )

Ηαηξηθήο (Αζήλα)

Ηαηξηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)

Ηαηξηθήο (Ζξάθιεην)

Ηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Ηαηξηθήο (Ησάλληλα)

Ηαηξηθήο (Λάξηζα)

Ηαηξηθήο (Πάηξα)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα) 
 

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) 

(θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Ννζειεπηηθήο (Αζήλα)

Ννζειεπηηθήο (πάξηε)

Οδνληηαηξηθήο (Αζήλα)

Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή (Λακία) (θ΄ 2ν )

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Φαξκαθεπηηθήο (Αζήλα)

Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)

Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα)

ηξαηηωηηθέο ρνιέο

Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο (ΑΝ)

Ηαηξηθφ (Α) Θεζζαινλίθε

Κηεληαηξηθφ (Α) Θεζζαινλίθε

Οδνληηαηξηθφ  (Α) Θεζζαινλίθε

Φαξκαθεπηηθφ (Α) Θεζζαινλίθε

Σ.Δ.Η.  

Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Αζήλα)

Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) – Γεκφζηαο Τγείαο

Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) –  Κνηλνηηθήο Τγείαο

Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)

Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (εηεία)

Δξγνζεξαπείαο (Αζήλα)

Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Αζήλα)

Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Θεζζαινλίθε)

Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (Λάξηζα)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν)

Λνγνζεξαπείαο (Ησάλληλα)

Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα)

Μαηεπηηθήο (Αζήλα)

Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)

Μαηεπηηθήο (Πηνιεκαΐδα) 
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Νοςθλευτικισ (Ακινα) 

 
Ννζειεπηηθήο (Γηδπκφηεηρν)

Ννζειεπηηθήο (Ζξάθιεην)

Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε) 

 
Ννζειεπηηθήο (Ησάλληλα)

Ννζειεπηηθήο (Λακία)

Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα)

Ννζειεπηηθήο (Πάηξα)

Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Αζήλα)

Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο  (Αζήλα)

Ραδηνινγίαο θαη Αθηηλνινγίαο (Αζήλα)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ακαιηάδα) (θ΄2ν) 

 

 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα) (θ΄2ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ζξάθιεην) (θ΄2ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄2ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα) (θ΄2ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θ΄2ν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θ΄2ν)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – πληήξεζεο 

Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ (θ΄1ν,2ν, 5ν)

Φπζηθνζεξαπείαο (Αζήλα)

Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην)

Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε)

Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία) 
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ρνιέο & Σκήκαηα 4
ν
 Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ 

Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Παλεπηζηήκηα 

Δθπαίδεπζεο & Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αζήλα)

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) 

(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) 

(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) 

(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) 

(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) 

(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο 

(Θεζζαινλίθε)

Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο & Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή 

Ζιηθία (Πάηξα)

Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

(Αιεμαλδξνχπνιε)

Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ (Ρφδνο)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο) (θ΄1ν)

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) 

(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

 Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

 

 

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αζήλα)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Αιεμαλδξνχπνιε)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Βφινο)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Θεζζαινλίθε)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ησάλληλα)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Πάηξα)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  (Ρφδνο)

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Φιψξηλα)

Παηδαγσγηθφ Δηδηθήο Αγσγήο (Βφινο)

Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ  (Ησάλληλα)

Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ  (Φιψξηλα)

Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Βφινο)

Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν)

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Σ.Δ.Η.

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Αζήλα)

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Θεζζαινλίθε)

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ησάλληλα) 

 

http://www.mysep.gr/?p=2546
http://www.mysep.gr/?p=2546
http://www.mysep.gr/?p=2084
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2014
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2000
http://www.mysep.gr/?p=2000
http://www.mysep.gr/?p=2000
http://www.mysep.gr/?p=2718
http://www.mysep.gr/?p=2718
http://www.mysep.gr/?p=2718
http://www.mysep.gr/?p=2554
http://www.mysep.gr/?p=2554
http://www.mysep.gr/?p=2554
http://www.mysep.gr/?p=2559
http://www.mysep.gr/?p=2559
http://www.mysep.gr/?p=2559
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=12740
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=10582
http://www.mysep.gr/?p=10582
http://www.mysep.gr/?p=2506
http://www.mysep.gr/?p=2506
http://www.mysep.gr/?p=2480
http://www.mysep.gr/?p=2480
http://www.mysep.gr/?p=1993
http://www.mysep.gr/?p=1993
http://www.mysep.gr/?p=2492
http://www.mysep.gr/?p=2492
http://www.mysep.gr/?p=2499
http://www.mysep.gr/?p=2499
http://www.mysep.gr/?p=2471
http://www.mysep.gr/?p=2471
http://www.mysep.gr/?p=2513
http://www.mysep.gr/?p=2513
http://www.mysep.gr/?p=2519
http://www.mysep.gr/?p=2519
http://www.mysep.gr/?p=12619
http://www.mysep.gr/?p=12619
http://www.mysep.gr/?p=2709
http://www.mysep.gr/?p=2709
http://www.mysep.gr/?p=2725
http://www.mysep.gr/?p=2725
http://www.mysep.gr/?p=2690
http://www.mysep.gr/?p=2690
http://www.mysep.gr/?p=2702
http://www.mysep.gr/?p=2702
http://www.mysep.gr/?p=12614
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13106
http://www.mysep.gr/?p=13106
http://www.mysep.gr/?p=13112
http://www.mysep.gr/?p=13112
http://www.mysep.gr/?p=13115


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 31 

 

ρνιέο & Σκήκαηα 5
ν
 Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ 

Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

Παλεπηζηήκηα

Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)

Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ        

(Αγξίλην) (θ΄1ν)

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)

 Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Υίνο)

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ (Αγξίλην)

Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Αζήλα)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο  (Αζήλα)

Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο (Αζήλα)

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)

Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο (Αζήλα)

Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Αζήλα)

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Αζήλα)

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο)

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα)

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Βφινο)

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) – Α.Π.Θ.

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) – ΠΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Ησάλληλα)

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα)

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Ρέζπκλν)

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Σξίπνιε)

Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο  Αζιεηηζκνχ (πάξηε)

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  (Αζήλα)

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε)

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Δπηζηεκψλ & Σέρλεο (Ησάλληλα) (θ΄1ν,2ν)

Πιεξνθνξηθήο (Αζήλα)

Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)

Πιεξνθνξηθήο (Λακία)

Πιεξνθνξηθήο (Πεηξαηάο)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα) (θ΄2ν)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε) (θ΄2ν)

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Δπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε) (θ΄1ν)

ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο)

ηαηηζηηθήο (Αζήλα)

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο (Πεηξαηάο)

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (Πεηξαηάο)

ηξαηηωηηθέο ρνιέο

Οηθνλνκηθφ (Α) (Θεζζαινλίθε)

Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

ρνιή Μεραληθψλ(θ΄2ν)

ρνιή Πινηάξρσλ(θ΄2ν)

Αζηπλνκηθέο ρνιέο

Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (θ΄1ν,2ν)

Αζηπθπιάθσλ (θ΄1ν,2ν)

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο

ρνιή Αλζππνππξαγψλ(θ΄1ν,2ν)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄1ν,2ν)

Σ.Δ.Η.

Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) – Γξαθηζηηθήο(θ΄2ν)

Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) – Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ (θ΄2ν)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  (Αζήλα) –  Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη 
Πξφλνηαο
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Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Κνκνηελή)  
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  (Αζήλα) – Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γξεβελά) – Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) – Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) –  Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) –  Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) –  Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) –  Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

(θαηεπζχλζεηο: 1. Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) –  Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (έξξεο)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  θαη Οξγαληζκψλ  (Καιακάηα) – Γηνίθεζε 
Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο)

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  θαη Οξγαληζκψλ  (Καιακάηα) – Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο

Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Θήβα)

Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)

 Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ 
Μνλάδσλ (Πχξγνο)

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ 

Μνλάδσλ (Άκθηζζα)

Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ 

Αληηθεηκέλσλ (Αζήλα) (θ΄2ν)

Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο) (θ΄2ν)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Ζξάθιεην) 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιφγγη)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο)

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο  (Υαιθίδα)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) (θ΄2ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε) (θ΄2ν)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) (θ΄2ν)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα)  (θ΄2ν)

Σερλνινγίαο Αιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη) (θ΄2ν)

Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη) (θ΄2ν)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – πληήξεζεο 

Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ (θ΄1ν,2ν,3ν)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ΣΔ(θ΄2ν)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα) (θ΄1ν,2ν)

Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη) 

Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηνξηά)

Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.)

Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο  Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (Α..Σ.Δ.Α.Ν.) 

(θ΄1ν)

Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Α..Σ.Δ.Ρ.) (θ΄1ν) 

 

http://www.mysep.gr/?p=12023
http://www.mysep.gr/?p=13229
http://www.mysep.gr/?p=13229
http://www.mysep.gr/?p=13229
http://www.mysep.gr/?p=13145
http://www.mysep.gr/?p=13145
http://www.mysep.gr/?p=13206
http://www.mysep.gr/?p=13206
http://www.mysep.gr/?p=13206
http://www.mysep.gr/?p=13286
http://www.mysep.gr/?p=13196
http://www.mysep.gr/?p=13196
http://www.mysep.gr/?p=13196
http://www.mysep.gr/?p=13164
http://www.mysep.gr/?p=13164
http://www.mysep.gr/?p=13212
http://www.mysep.gr/?p=13212
http://www.mysep.gr/?p=13212
http://www.mysep.gr/?p=13171
http://www.mysep.gr/?p=13171
http://www.mysep.gr/?p=13564
http://www.mysep.gr/?p=13564
http://www.mysep.gr/?p=13564
http://www.mysep.gr/?p=13130
http://www.mysep.gr/?p=13130
http://www.mysep.gr/?p=13139
http://www.mysep.gr/?p=13139
http://www.mysep.gr/?p=13280
http://www.mysep.gr/?p=13280
http://www.mysep.gr/?p=13217
http://www.mysep.gr/?p=13217
http://www.mysep.gr/?p=13217
http://www.mysep.gr/?p=13178
http://www.mysep.gr/?p=13178
http://www.mysep.gr/?p=13224
http://www.mysep.gr/?p=13224
http://www.mysep.gr/?p=13224
http://www.mysep.gr/?p=13292
http://www.mysep.gr/?p=13292
http://www.mysep.gr/?p=13184
http://www.mysep.gr/?p=13184
http://www.mysep.gr/?p=13191
http://www.mysep.gr/?p=13191
http://www.mysep.gr/?p=13191
http://www.mysep.gr/?p=13262
http://www.mysep.gr/?p=13262
http://www.mysep.gr/?p=13262
http://www.mysep.gr/?p=13271
http://www.mysep.gr/?p=13271
http://www.mysep.gr/?p=13247
http://www.mysep.gr/?p=13247
http://www.mysep.gr/?p=13247
http://www.mysep.gr/?p=13254
http://www.mysep.gr/?p=13254
http://www.mysep.gr/?p=13254
http://www.mysep.gr/?p=13317
http://www.mysep.gr/?p=13317
http://www.mysep.gr/?p=13311
http://www.mysep.gr/?p=13311
http://www.mysep.gr/?p=13300
http://www.mysep.gr/?p=13300
http://www.mysep.gr/?p=13300
http://www.mysep.gr/?p=13300
http://www.mysep.gr/?p=13306
http://www.mysep.gr/?p=13306
http://www.mysep.gr/?p=13306
http://www.mysep.gr/?p=13542
http://www.mysep.gr/?p=13542
http://www.mysep.gr/?p=13791
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=12918
http://www.mysep.gr/?p=12910
http://www.mysep.gr/?p=12910
http://www.mysep.gr/?p=12924
http://www.mysep.gr/?p=12924
http://www.mysep.gr/?p=12952
http://www.mysep.gr/?p=12952
http://www.mysep.gr/?p=12950
http://www.mysep.gr/?p=12950
http://www.mysep.gr/?p=12948
http://www.mysep.gr/?p=12948
http://www.mysep.gr/?p=12927
http://www.mysep.gr/?p=12927
http://www.mysep.gr/?p=12932
http://www.mysep.gr/?p=12932
http://www.mysep.gr/?p=12937
http://www.mysep.gr/?p=12937
http://www.mysep.gr/?p=12942
http://www.mysep.gr/?p=12942
http://www.mysep.gr/?p=12946
http://www.mysep.gr/?p=12946
http://www.mysep.gr/?p=13576
http://www.mysep.gr/?p=13581
http://www.mysep.gr/?p=13587
http://www.mysep.gr/?p=13568
http://www.mysep.gr/?p=13568
http://www.mysep.gr/?p=13592
http://www.mysep.gr/?p=13592
http://www.mysep.gr/?p=13598
http://www.mysep.gr/?p=13598
http://www.mysep.gr/?p=13604
http://www.mysep.gr/?p=13604
http://www.mysep.gr/?p=13609
http://www.mysep.gr/?p=13609
http://www.mysep.gr/?p=13613
http://www.mysep.gr/?p=13613
http://www.mysep.gr/?p=13615
http://www.mysep.gr/?p=13615
http://www.mysep.gr/?p=13617
http://www.mysep.gr/?p=13617
http://www.mysep.gr/?p=13506
http://www.mysep.gr/?p=13506
http://www.mysep.gr/?p=13510
http://www.mysep.gr/?p=13478
http://www.mysep.gr/?p=13478
http://www.mysep.gr/?p=13520
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13536
http://www.mysep.gr/?p=13536
http://www.mysep.gr/?p=17475
http://www.mysep.gr/?p=17475
http://www.mysep.gr/?p=13323
http://www.mysep.gr/?p=13323
http://www.mysep.gr/?p=14547
http://www.mysep.gr/?p=14547


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 33 

 

 

εκαληηθέο εκεξνκελίεο 

 

 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο Ζκεξεζίνπ (θαη Γ΄ Σάμεο Δζπεξηλνχ) Γεληθνχ Λπθείνπ κε 

ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 

επηβεβαηψλνπλ νξηζηηθά ηελ Αξρηθή Γήισζε Οκάδαο Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα πξν ηεο ιήμεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Έθαζηνο καζεηήο επηιέγεη ππνρξεσηηθά κία  (1) 

Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη ην 

αξγφηεξν ηε 15ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο, θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ 

αλά ρνιή, Σκήκα ή Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

 

 
 

Γηέμνδνη Μαζεηώλ Γεληθνύ Λπθείνπ 

 Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.): Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η.   

 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

 ηξαηησηηθέο ρνιέο  

 ρνιέο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο 

 Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο  

 Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

 ρνιέο Καιψλ Σερλψλ   

 πνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η. ηνπ  Δμσηεξηθνχ   

 Ηλζηηηνχηα  Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) 

 Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

 ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  (.Δ.Κ.) 

 Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο  (Κνιέγηα) 

 Χδεία – Μνπζηθέο ρνιέο 

 Γξακαηηθέο ρνιέο – Αλψηεξε ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο 

 ρνιέο Ληκελνθπιάθσλ   

 Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Δζληθό Πιαίζην Πξνζόληωλ  - Δπίπεδα πνπδώλ 

Δπίπεδν 1  

 Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 

Δπίπεδν 2 

 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

Δπίπεδν 3  

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 .Δ.Κ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 1 Η.Δ.Κ. 

Δπίπεδν 4  

 Πηπρίν ΔΠΑ.. 

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 ΔΠΑ.Λ. 

 Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΔΠΑ.Λ. 

 Απνιπηήξην  Γεληθνχ Λπθείνπ 

Δπίπεδν 5  

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 ΔΠΑ.Λ. 

 Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 Η.Δ.Κ. 

 Γίπισκα/Πηπρίν Αλσηέξαο ρνιήο 

Δπίπεδν 6 (BACHEOR DEGREE)  

 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 

 Πηπρίν Σ.Δ.Η. 

 Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν 7 (MASTER’S DEGREE)  

 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

Δπίπεδν 8 (DOCTORATE) 

 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

Πηγή: http://www.nqf.gov.gr 

 

 

 

http://www.nqf.gov.gr/
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Δεξιότητεσ Μελζτησ 

Πθγι:  Υπουργείο Παιδείασ & Πολιτιςμοφ Κυπριακι Δθμοκρατίασ / Οδθγοί ςπουδϊν /    

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html 

Θ μελζτθ είναι προςωπικό κζμα. Μζςα από αποτελεςματικζσ δεξιότθτεσ μελζτθσ και 

μεκόδουσ εργαςίασ κα μπορζςεισ να αποδϊςεισ ςτον μζγιςτο βακμό των δυνατοτιτων 

ςου. Δεν υπάρχει μαγικι φόρμουλα για ςτιγμιαία και εφκολθ επιτυχία.  

Η καλή οργάνωςη και η ςυςτηματική εργαςία είναι η καλφτερη απάντηςη. 

Το πιο κάτω ερωτθματολόγιο κα ςε βοθκιςει να ανακαλφψεισ τθ δικι ςου ςυμπεριφορά 

προσ τθ μελζτθ: 

    

1.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ ξοδεφω πολφ χρόνο για να μάκω κάτι. 

2.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ αφινω όλθ τθ μελζτθ, τθν θμζρα πριν από 

το διαγϊνιςμα. 

 

3.            Ναι 

 

         Όχι Κάνω λανκαςμζνθ κατανομι του χρόνου μεταξφ 

μελζτθσ και κοινωνικισ ςυναναςτροφισ με τουσ 

φίλουσ μου. 

 

4.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ μελετάω ακοφγοντασ ραδιόφωνο ι ζχοντασ 

τθν τθλεόραςθ ανοικτι. 

 

5.            Ναι 

 

         Όχι Όταν μελετϊ κουράηομαι και αποςπάται εφκολα θ 

προςοχι μου. 

 

6.            Ναι 

 

         Όχι Μζςα ςτθν τάξθ ςυνικωσ δεν  δίνω ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτο μάκθμα. 

 

7.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν μπορϊ να διαβάςω τισ ςθμειϊςεισ που 

ζχω γράψει τθν ϊρα του μακιματοσ. 

 

8.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ οι ςθμειϊςεισ μου είναι λανκαςμζνεσ. 

9.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν κάνω τακτικζσ επαναλιψεισ για να 

προετοιμαςτϊ για τα διαγωνίςματα. 

 

10.            Ναι 

 

         Όχι Όταν φτάςω ςτο τζλοσ του κεφαλαίου ςυνικωσ δε 

κυμάμαι τι ζχω διαβάςει πριν. 

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html
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11.            Ναι 

 

         Όχι Όταν διαβάηω κάτι, ςυνικωσ χάνομαι ςτισ 

λεπτομζρειεσ και δεν μπορϊ να επιςθμάνω τισ 

κεντρικζσ ιδζεσ. 
 

12.            Ναι 

 

         Όχι Σπάνια αλλάηω τον ρυκμό διαβάςματοσ μου ζςτω κι 

αν το κεφάλαιο που μελετϊ μου είναι εντελϊσ 

άγνωςτο. 

 

13.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ παίρνω χαμθλοφσ βακμοφσ ςτο διαγϊνιςμα 

παρόλο που ξζρω τθν φλθ καλά. 

 

14.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ μελετϊ καλά για τα διαγωνίςματα, αλλά 

όταν πρζπει να αρχίςω να γράφω το μυαλό μου 

ςταματά. 

 

15.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν ζχω ςτακερό πρόγραμμα μελζτθσ και 

μελετϊ όποτε τφχει. 

 

16.            Ναι 

 

         Όχι Όταν ο κακθγθτισ μου δίνει μια μεγάλθ εργαςία 

νιϊκω τόςο άγχοσ που δεν μπορϊ ν’ αρχίςω. 

 

17.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ διεκπεραιϊνω τισ εργαςίεσ μου το βράδυ 

πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ. 

 

18.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν μπορϊ να οργανϊςω και να γράφω τισ 

ςκζψεισ μου με τρόπο που να βγάηουν νόθμα. 
 

 

Αν ζχεισ απαντιςει ‘‘Ναι’’ ςε δφο ι περιςςότερεσ από τισ ερωτιςεισ των πιο κάτω  

κατθγοριϊν, τότε ςθμαίνει ότι χρειάηεται να εξαςκθκείσ περιςςότερο ς’ αυτζσ τισ 

κατθγορίεσ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΣΗΕΙ 

 Προγραμματιςμόσ χρόνου 1,2 και 3 

 Συγκζντρωςθ ςτθ μελζτθ 4,5, και 6 

 Προςοχι και ςθμειϊςεισ ςτθν τάξθ 7,8 και 9 

 Διάβαςμα κειμζνου 10,11 και 12 

 Μελζτθ για διαγϊνιςμα 13,14 και 15 

 Διεκπεραίωςθ εργαςίασ 16,17 και 18 
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Προγραμματιςμόσ χρόνου: 

Είναι πολφ ςθμαντικό να προγραμματίςεισ τον χρόνο ςου με τρόπο παραγωγικό, ζτςι ϊςτε 

κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ να μπορζςεισ να διεκπεραιϊςεισ όλεσ τισ εργαςίεσ ςου. Ζνα 

προςεγμζνο πρόγραμμα μελζτθσ κα ςε βοθκιςει να οργανϊςεισ το διάβαςμα ςου γφρω 

από οποιεςδιποτε άλλεσ εναςχολιςεισ ζχεισ π.χ. φροντιςτθριακά μακιματα, γυμναςτιριο, 

facebook κλπ. Θ πεικαρχία που προςφζρει ο προγραμματιςμόσ αυτόσ αποτελεί το κλειδί τισ 

εκπαιδευτικισ επιτυχίασ. Χωρίσ κακυςτζρθςθ, δθμιοφργθςε τϊρα το δικό ςου πρόγραμμα 

μελζτθσ με βάςθ τισ δικζσ ςου ανάγκεσ και ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΕ ΤΟ! 

 

υγκζντρωςη ςτη μελζτη 

Για να μπορζςεισ να ςυγκεντρωκείσ ςτθ μελζτθ ςου και να αποδϊςεισ, πρζπει να είςαι 

ξεκοφραςτοσ και να βρίςκεςαι ςε εγριγορςθ. Το διάβαςμα πρζπει να είναι ςτο πρόγραμμα 

ςου και να γίνεται πάντα ςτον ίδιο χϊρο. Κατάγραψε τισ εργαςίεσ που ζχεισ να 

διεκπεραιϊςεισ με ςειρά προτεραιότθτασ. Φρόντιςε ο χϊροσ ςτον οποίο μελετάσ να είναι 

κακαρόσ από ςθμειϊςεισ ι άλλα πράγματα τα οποία αποςποφν τθν προςοχι ςου. Κάνε 

μικρά διαλείμματα. Αναηωογόνθςε το ςϊμα ςου περπατϊντασ και παίρνοντασ βακιζσ 

αναπνοζσ.  Επιβάλλεται να καταναλϊνεισ μικρά και ςυχνά ενδιάμεςα γεφματα και να πίνεισ 

πολφ νερό. Μθ ξεχνάσ ότι θ μελζτθ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ είναι αναποτελεςματικι και 

απλι ςπατάλθ του χρόνου ςου. 

 

Προςοχή και ςημειώςεισ ςτην τάξη: 

Είναι απαραίτθτο να παίρνεισ ςθμειϊςεισ ςε κάκε μάκθμα. Γι’ αυτί δεν πρζπει ποτζ να 

ξεχνάσ τα τετράδια ςου. Για να μπορζςεισ  να πάρεισ καλζσ ςθμειϊςεισ πρζπει να 

παρακολουκείσ προςεκτικά τθν παράδοςθ του μακιματοσ. Γίνε ενεργόσ και όχι πακθτικόσ 

ακροατισ. Μάκε να ξεχωρίηεισ και να καταγράφεισ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και τα 

κφρια ςθμεία του μακιματοσ. Αντίγραψε τισ ςθμειϊςεισ του κακθγθτι από το πίνακα και 

δϊςε ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθμεία ςτα οποία ζχει δϊςει ζμφαςθ. 

 

Διάβαςμα κειμζνου: 

Κάνε μια γριγορθ πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου για να κατανοιςεισ τθ γενικι ιδζα του 

περιεχομζνου. Με τθ δεφτερθ και πιο προςεκτικι ανάγνωςθ του κειμζνου προςπάκθςε να 

απαντιςεισ ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ που πικανόν να ςου ζχουν δοκεί. Αν δεν ςου ζχουν 

δοκεί ερωτιςεισ, προςπάκθςε να εντοπίςεισ τθν κεντρικι ιδζα και τα κφρια ςθμεία τθσ 

κάκε παραγράφου. Κακϊσ διαβάηεισ γράφε ςτο περικϊριο του κειμζνου τα προςωπικά ςου 

ςχόλια, γενικά ςυμπεράςματα και απορίεσ. Στο τζλοσ γράψε οριςμζνεσ ςθμειϊςεισ με δικά 

ςου λόγια. Χρθςιμοποίθςε χρϊματα (highlighter), εικόνεσ και διαγράμματα. Όλεσ αυτζσ οι 
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ςθμειϊςεισ κα ςε βοθκιςουν  ςτισ επαναλιψεισ ςου για το διαγϊνιςμα ι εξετάςεισ. Ειδικά 

όςον αφορά τα εξεταηόμενα μακιματα, καλό κα ιταν να επαναλάβεισ με δικά ςου λόγια 

τισ ςθμειϊςεισ μετά από 24 ϊρεσ….. ξανά μετά από 1 εβδομάδα….  ξανά μετά από 1 μινα… 

ξανά μετά από 3 μινεσ. Αν δεν επαναλάβεισ τισ ςθμειϊςεισ ςου μετά από 24 ϊρεσ, 75 % 

των πλθροφοριϊν κα χακοφν από τθ μνιμθ ςου. 

 

Μελζτη διαγωνίςματοσ: 

Σθμαντικό είναι να γνωρίηεισ τθν φλθ ςτθν οποία κα εξεταςτείσ. Κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ αν ο κακθγθτισ πει  «Αυτό είναι πολφ ςημαντικό» ι «Αυτό πρζπει να το ξζρετε» 

τότε, κατά πάςα πικανότθτα, το ςθμείο αυτό κα περιλθφκεί ςτο διαγϊνιςμα. Μάκε (αν 

μπορείσ) τθ μορφι που κα ζχει το διαγϊνιςμα (ανάπτυξθ κζματοσ, ερωτιςεισ πολλαπλϊν 

απαντιςεων, αςκιςεισ κλπ.) και προςπάκθςε να κατευκφνεισ τθ μελζτθ ςου μζςα ς’ αυτά 

το πλαίςια. Ηιτθςε από τον κακθγθτι να ςου δϊςει διαγωνίςματα προθγουμζνων χρόνων 

ι ςκζψου από μόνοσ ςου μια λίςτα από ερωτιςεισ / αςκιςεισ που μπορεί να προκφψουν 

και προςπάκθςε να τισ λφςεισ μζςα ςε κακοριςμζνα και ρεαλιςτικά όρια χρόνου. 

 

Μην αφήςεισ τη μελζτη για το διαγώνιςμα την τελευταία ςτιγμή! 

Είναι πολφ ςθμαντικό να αρχίςεισ τθ μελζτθ ςου ζγκαιρα. Πριν από τθν θμζρα του 

διαγωνίςματοσ κάνε απλά μια τελευταία επανάλθψθ. 

 

Διεκπεραίωςη εργαςίασ: 

Προγραμμάτιςε ζγκαιρα όλα τα ςτάδια που κα ακολουκιςεισ για να διεκπεραιϊςεισ τθν 

εργαςία ςου. Αφοφ αρχικά διατυπϊςεισ το κζμα, κζςε τουσ ςτόχουσ και τθ μορφι που κα 

ικελεσ να πάρει θ εργαςία ςου. Άντλθςε υλικό μζςα από βιβλία ςχετικά με το κζμα, 

επιςτθμονικά περιοδικά, το διαδίκτυο, ςυνεντεφξεισ κλπ. Μελζτθςε το υλικό αυτό και 

διαμόρφωςε το με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε, να εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ ςου. 

Συμπεριζλαβε βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και μθν ξεχνάσ ότι θ αντιγραφι απαγορεφεται. 
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