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ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ   ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

2ο ΓΕ.Λ Θήβας, 17/06/2013 



ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕΣΥΠ) 

   79 ΚΕΣΥΠ σε όλη τη χώρα: 
▫ Παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε 

θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε 
μαθητές, γονείς, νέους έως 25 ετών. 

▫ Πληροφόρηση για σπουδές & επαγγέλματα στην 
Ελλάδα & το εξωτερικό. Επιλογές και ευκαιρίες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.ά. 

▫ Συμβουλευτική για λήψη απόφασης, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για εύρεση εργασίας. 

▫ Ενημερώσεις σε σχολεία και ατομικά, οργάνωση 
εκδηλώσεων, συνεργασία με φορείς κ.α. 



Κτίριο Π.Ε. Βοιωτίας, Τέρμα Μακαρίου, Πυρί 

Τηλ.: 2262352140. Ώρες λειτουργίας: 8.00-16.00 

 
Email: mail@2kesyp.voi.sch.gr 

Site: http://2kesyp.voi.sch.gr/ 

Blog: http://blogs.sch.gr/2kesypvo/  

F/B: http://facebook.com/pageKESYPThivas 

Twitter: https://twitter.com/KESYPThivas 

 
Υπεύθυνοι ΣΕΠ: Κονιόρδος Γιάννης, Κυλάφη Νάνσυ 

 

ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 
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Μηχανογραφικό Δελτίο 

• Έντυπο που περιέχει όλες τις Σχολές (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ-ΑΕΝ-ΑΣΠΑΙΤΕ-ΑΣΤΕ κ.ά.) που μπορεί να 
εισαχθεί κάποιος μέσω Πανελληνίων, κατανεμημένες σε ομάδες (5 
Επιστημονικά Πεδία). 

 
 

 

 

• Ο μαθητής έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι και όλες τις Σχολές από 
2 το πολύ Ε.Π. (ανάλογα με το μάθημα επιλογής και τα ειδικά 
μαθήματα που εξετάστηκε). 

 

 

Ε.Π 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

Αριθμός 
επιλογών 

129 116 59 184 72 



Δεδομένα ΑΕΙ-ΤΕΙ μετά το σχέδιο 
«Αθηνά» 

• 2012: 

40 ιδρύματα  

▫ 24 ΑΕΙ  

▫ 16 ΤΕΙ 

 85 Σχολές  

 534 Τμήματα  

 

 

 

• 2013: 

34 ιδρύματα  

▫ 21 ΑΕΙ  

▫ 13 ΤΕΙ 

 147 Σχολές  

 384 Τμήματα 

 



Αριθμός εισακτέων σε  
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

 

 

ΑΕΙ ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2013-14 69.288 46.494 22.794 

2012-13 76.094 44.381 31.713 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -8,94% +3,44% -28,1% 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ ΤΕΙ 

-8,27% -43,31% 16,65% -0,31% 9,65% -11,77% 15,77% -29,28% 7,82% -37,50 



Άξια προσοχής είναι: 

 η μείωση κατά 35% των θέσεων στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ 
 η αύξηση κατά 31% των θέσεων στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ 
 η αύξηση κατά 92% των θέσεων στο τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ 
 
• οι τεράστιες αυξήσεις σε όλα τμήματα του Χαρακόπειου Παν/μίου: 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 60% 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 75% 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 75% 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 100% 

 
 οι μεγάλες αυξήσεις σε όλα σχεδόν τμήματα του Παν. Μακεδονίας: 

 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 121% (!!!) 
 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25% 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 33% 
 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70% 
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 27% 
 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 38% 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15% 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 70% 

 



Κατάθεση Μ.Δ. 

• Ηλεκτρονικά, σε σύνδεσμο του ΥΠΑΙΘΠΑ, συνήθως 
αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και 
έως το τέλος Ιουνίου, με ατομική ευθύνη του μαθητή 
από οποιονδήποτε Η/Υ. 

• Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, ο μαθητής 
μπορεί να μπαίνει στην εφαρμογή όσες φορές θέλει 
και να κάνει αλλαγές, αλλά μία φορά μόνο έχει 
δικαίωμα να πατήσει «Υποβολή», οπότε και δεν 
γίνεται καμία διόρθωση. 

• Αναλυτικές οδηγίες και βίντεο δίνονται με εγκύκλιο 
και στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ: www.minedu.gov.gr   

http://www.minedu.gov.gr/


Κριτήρια για τη συμπλήρωση του Μ.Δ. 

• Τι θέλω να σπουδάσω  
▫ Διερεύνηση ενδιαφερόντων, αξιών, ανάπτυξη 

αυτογνωσίας, βαθμός επαγγελματικής ωρίμανσης κ.ά. 
ζητήματα που είναι αποτέλεσμα συνεχούς διεργασίας. 

• Πού θέλω (ή πού μπορώ) να σπουδάσω 
▫ Σύμφωνα με το νόμο οι μετεγγραφές φοιτητών 

απαγορεύονται. Για λόγους οικονομικής συγκυρίας 
δόθηκε κατ’ εξαίρεση δικαίωμα στους εισακτέους του 
2012 (με εισοδηματικά κριτήρια) και κατά δήλωση του 
Υπουργού θα δοθεί και στους εισακτέους του 2011. 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ.  

▫ Καλό θα είναι να διερευνηθεί αν δικαιούται στέγαση 
σε εστία.  



Το Μηχανογραφικό ως εργαλείο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού 

Τι πρέπει να έχει μελετήσει ο υποψήφιος   

• Έδρα του Τμήματος (ομοειδή Τμήματα σε διαφορετικές 
πόλεις) 

• Έτη σπουδών (Πολυτεχνικές 10 εξάμηνα, ΑΕΙ 8, ΤΕΙ 8) 
• Περιεχόμενο σπουδών (αντικείμενο σπουδών, μαθήματα, από 

τον Οδηγό Σπουδών) 
• Κατευθύνσεις-Ειδικεύσεις (μετά το 5ο εξάμηνο, κάποιες 

σχετίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα) 
• Επαγγελματικά δικαιώματα (Τι επαγγελματικές δυνατότητες 

έχει ο πτυχιούχος; Είναι κατοχυρωμένες; ) 
• Μεταπτυχιακά (πολλά επαγγέλματα πλέον απαιτούν 

μεταπτυχιακές ειδικεύσεις) 
• Απορρόφηση πτυχιούχων-προοπτικές (Πού μπορούν να 

εργαστούν οι πτυχιούχοι; Πώς κρίνονται οι προοπτικές της 
αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια;) 



Αναζήτηση πληροφοριών 

• Όλες οι σχολές έχουν site στο Διαδίκτυο. 
• Χρήσιμη εφαρμογή από το ΚΕΣΥΠ Λαμίας: 

www.sep4u/mhxanografiko/    
• Έντυπες εκδόσεις («Επιλέγω σπουδές & 

επάγγελμα» «Πάμε Πανεπιστήμιο» κ.α.). 
• Γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ-ΤΕΙ 
• Μελέτες ΟΑΕΔ, CEDEFOP, ΕΟΠΠΕΠ, ΣΕΒ 
• Ιστοσελίδα www.sep4u.gr  
• ΚΕΣΥΠ  
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Τι πρέπει να προσέξω κατά τη 
συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 

• Η σειρά προτίμησης των Σχολών πρέπει να 
εκφράζει την πραγματική σειρά προτίμησης 
(συμπληρώνω με τη λογική ότι έχω 20.000 μόρια). 

• Μια Σχολή που υπάρχει σε 2 επιστημονικά πεδία, τη 
δηλώνω μία φορά. Για την εισαγωγή μετράνε τα 
περισσότερα μόρια και όχι απαραίτητα αυτά του 
πεδίου που τη δήλωσα. 

• Αν εισαχθώ σε κάποια σχολή και έπειτα διαπιστώσω 
ότι με τα ίδια μόρια μπορούσα να εισαχθώ σε 
κάποια άλλη που βρίσκεται σε κατώτερη σειρά, δεν 
μπορώ να αλλάξω. 

 



Θα πέσουν οι «βάσεις» ?? 

• Τα «μόρια» δεν είναι προϋπόθεση-είναι αποτέλεσμα. 

• Οι βάσεις διαμορφώνονται από 3 παράγοντες: 

▫ 1. Τις επιδόσεις των υποψηφίων (εύκολα-δύσκολα 
θέματα) 

▫ 2. Τον αριθμό εισακτέων (περισσότεροι-λιγότεροι) 

▫ 3. Την δημοφιλία της Σχολής (πόσοι την δηλώνουν ως 1η 
προτίμηση) 

• Σε Σχολές με ειδικά μαθήματα (ΤΕΦΑΑ, Αγγλική 
φιλολογία, Αρχιτεκτονική κ.ά.) υπολογίζω τις βάσεις 
με άριστα το 24.000 ή 22.000 μόρια ανάλογα. 



Eιδικές κατηγορίες 

 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ 
2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

 Α) Aυτοί που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου 
σπουδών. 

 Β) Αυτοί  που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα 
άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα. 

 Γ) Αυτοί που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή 
κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από 
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών 
επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν 
συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%). 

 Δ) Αυτοί που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας  
 Ε) Αυτοί που είναι πολύδυμα τέκνα (δίδυμα κλπ.), εφόσον συμμετέχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση το ίδιο έτος. 

 

4. Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 



Μυστικά και ψέματα… 

 



Μυστικά για το 1ο Ε.Π. (Νομικές, 

Φιλολογίες, Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογίες, ΤΕΦΑΑ κ.ά.) 

▫ 13 Τμήματα διαφορετικής ονομασίας «βγάζουν» φιλολόγους 

▫ Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας ΔΕΝ βγάζει 
ψυχολόγους 

▫ Το Τμήμα «Προσχολικής Αγωγής» του ΤΕΙ Αθήνας ΔΕΝ βγάζει νηπιαγωγούς 

▫ To Tμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Παν/μίου Αιγαίου 
(Μυτιλήνη) δίνει ΠΕ 19 (καθηγητές Πληροφορικής) 

▫ Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου δίνει δικαίωμα εγγραφής στο 
Οικονομικό Επιμελητήριο (οικονομολόγος) 

▫ Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ βγάζουν Κοινωνικούς 
Λειτουργούς . Το μοναδικό ΑΕΙ που δίνει πτυχίο κοινωνικού λειτουργού είναι 
το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (κατεύθυνση «Κοινωνική εργασία» 
στο 5ο εξ. Σπουδών). 

▫ Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πα.Μα.) δίνει: 

 Κατεύθυνση Ειδικής αγωγής ΠΕ71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής 

 Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης ΠΕ72 Εκπ. Ενηλίκων 

 Όλες οι κατευθύνσεις  ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι 

 

 



▫ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών  
 Κατεύθυνση Μαθηματικά  ΠΕ03 (Μαθηματικοί) 

 Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες ΠΕο4 (Φυσικοί) 

 

▫ Γεωγραφίας  
 Για την Εκπαίδευση  ΠΕ04 Γεωλόγοι 

 Για άλλους φορείς  ΠΕ Περιβάλλοντος 

 

▫ Στατιστική και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών Αιγαίου  ΠΕ09 Οικονομολόγοι 
(εγγραφή στο Οικ. Επιμελητήριο) 

Μυστικά για το 2ο Ε.Π. (Θετικές επιστήμες, 

Παιδαγωγικά, Πληροφορική, Γεωπονία) 



▫ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (παν. Θεσσαλίας, 3ο    
+ 4ο πεδίο)  ΠΕ04 Χημικοί  αναμένεται να ενταχθούν 

στο ΠΕ Βιολόγων 

 

▫ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 
(Ιωαννίνων) ΠΕ04 Βιολόγοι 

 

▫ Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Δημοκρίτειο 
Παν.) ΠΕ04 Βιολόγοι 

Μυστικά για το 3ο Ε.Π. (Επιστήμες Υγείας, 

Παραϊατρικά, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία) 



▫ Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης (Αιγαίου) 

 Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική  εγγραφή στο Οικ. Επιμελητήριο 

 Υπόλοιπες κατευθύνσεις  δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ 

▫ Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών (Αιγαίου) 

▫ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πα.Πει.) 

▫ Στατιστικής  (ΟΠΑ)  

 ΠΕ09 (οικονομολόγοι) και όχι ΠΕ03 (Μαθηματικοί) 

 Εγγραφή στο Οικ. Επιμελητήριο  

▫ Σχολές σχετικές με Πληροφορική και Δίκτυα των ΤΕΙ δίνουν ΠΕ 
20 (καθηγητές Πληροφορικής) 

 

 

Μυστικά για το 4ο Ε.Π. (Πολυτεχνικές, 

Πληροφορική, Γεωπονία, ΑΣΠΑΙΤΕ, Τεχνολογικές επιστήμες) 



 Το Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών (Παν/μιο Πειραιά) 
δίνει δυνατότητα εγγραφής στο Ο.Ε.Ε. 

 Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων 
των ΤΕΙ αποκτούν επαγγελματικό δικαίωμα Λογιστή 
Β΄Τάξης (μετά από κάποιες προϋποθέσεις 
προϋπηρεσίας κ.λ.π). 

 Οι Α.Σ.Τ.Ε (3ετούς φοιτήσεως) δεν είναι ισότιμες με τα 
ΤΕΙ, όμως οι απόφοιτοί τους μπορούν να εγγραφούν στο 
6ο εξ. των ΤΕΙ Τουρ. Επιχ. με το βαθμό πτυχίου τους. 

Μυστικά για το 5ο Ε.Π. (Οικονομία και 

Διοίκηση, Μάρκετιγκ, Τουριστικές κ.α.) 



Ψέματα… 



…κι αλήθειες (Ι) 

• «Τελικά συγκέντρωσα μεγαλύτερο αριθμό μορίων από ό,τι περίμενα, οπότε θα επιλέξω την 
πιο υψηλόβαθμη σχολή στο πεδίο που με ενδιαφέρει. Είναι κρίμα να πάνε «χαμένα» τα 
μόριά μου.» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ : H υψηλόβαθμη Σχολή δεν σημαίνει ότι είναι και «καλή» Σχολή. Οι σταθερά υψηλές βάσεις 
σημαίνουν απλώς σταθερή 1η προτίμηση των μαθητών η οποία δεν μπορεί να ταυτίζεται αναγκαστικά με 
τις δικές μου προτιμήσεις.  
 

• «Νομίζω ότι θα ανέβουν οι βάσεις οπότε μάλλον δεν θα «πιάσω» τη Σχολή που θέλω. Στο 
Μηχανογραφικό δε θα τη δηλώσω για να μη χάσω αυτή που μάλλον «πιάνω» (λόγω της 
σειράς προτίμησης).» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ : Κάθε χρόνο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση των βάσεων.  Αν 
υποθέσω λάθος και δεν δηλώσω τη Σχολή που με ενδιαφέρει, μπορεί να μην εισαχθώ σε αυτή, παρόλο 
που θα αποδειχθεί ότι η βάση της δεν «ανέβηκε».  Ο μύθος αυτός για τη σειρά προτίμησης προέκυψε 
από τις Στρατιωτικές Σχολές. Εκεί όταν 2 υποψήφιοι ισοβαθμήσουν (και στα μόρια και στο ΓΒΠ και στα 
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας) τότε θα εισαχθεί  αυτός που την έχει δηλώσει σε πρώτη σειρά 
προτίμησης. Για όλες τις άλλες σχολές σε περίπτωση ισοβαθμίας ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ. 
 

• «Δεν έχω αποφασίσει εάν θα ακολουθήσω τις Σπουδές στην Στρατιωτική Σχολή που 
επέλεξα. Θα δοκιμάσω πώς είναι και αν δε μου αρέσει μπορώ να την παρατήσω και να πάω 
στην Σχολή που έχω επιλέξει αμέσως μετά.» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ : Η φοίτηση στη Στρατιωτική Σχολή είναι διπλή (Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική) άρα είναι 
απαιτητική. Μπορώ να δοκιμάσω εάν θα τα καταφέρω, όμως αν παρατήσω τις σπουδές μου ΔΕΝ έχω 
δικαίωμα να πάω στην επόμενη Σχολή προτίμησής μου. Εκτός αυτού, αν εγκαταλείψω μετά το 1ο  
τρίμηνο, υποχρεούμαι να καταβάλλω ένα χρηματικό ποσό ως αποζημίωση. 

 



• «Θέλω να περάσω στις Σχολές της Αστυνομίας όμως έμαθα ότι καταργήθηκαν.» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ : οι Σχολές τις Αστυνομίας θα δεχθούν εισακτέους αλλά θα εγγραφούν στις 
Σχολές  το 2015. 

 

• «Είμαι σε ειδική κατηγορία και παίρνω 2000 μόρια.» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Δεν υπάρχει κανένα bonus σε μόρια. Η ειδική κατηγορία  (δηλ. ποσοστό επί 
των εισακτέων) μπορεί να ευνοήσει κάποιους να εισαχθούν σε σχολή με λιγότερα μόρια 
(ανάλογα τη σχολή και τον τόπο) και άλλους να μην τους ευνοήσει καθόλου.  

 

• «Είμαι πολύτεκνος και δικαιούμαι μετεγγραφής.» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι μετεγγραφές έχουν καταργηθεί και γι’ αυτό δόθηκαν οι ειδικές κατηγορίες. 

 

• «Αν δεν καταφέρω να εισαχθώ φέτος, του χρόνου θα κάνω αίτηση εισαγωγής με 
το φετινό μου βαθμό πρόσβασης (10%)» 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ : Το δικαίωμα εισαγωγής σε Σχολές παλαιών υποψηφίων (10%) καταργείται 
από το 2013. 

 

…κι αλήθειες (ΙΙ) 



Ευκαιρίες εκτός Πανελλαδικών 

• Α.Σ.Κ.Τ. και άλλες Καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος 
• Ε.Α.Π. (σπουδές με αλληλογραφία, εισαγωγή με 

κλήρωση) 
• Παν/μιο Κύπρου (με τα μόρια των Πανελλαδικών) 
• Ι.Ε.Κ. (Δημόσια, πλήθος ειδικοτήτων, 420 

€/εξάμηνο, 4 εξάμηνα, πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 
4) 

• ΕΠΑ.Λ (μόνο μαθήματα ειδικότητας, πτυχίο 
ειδικότητας επιπέδου 3) 

• ΕΠΑ.Σ (ΥΠΑΙΘΠΑ, ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ κ.ά., πτυχίο 
ειδικότητας επιπέδου 3) 

• Α.Ε.Ν. με κατάθεση απολυτηρίου 



Ευχαριστούμε 


