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ΜΑΨΟ  2020 –Μέρξη ζήκεξα 

  
 

                 Ιδηαίηεξεο  ζπλζήθεο  Δθπαηδεπηηθήο  Λεηηνπξγίαο 

 

                       Λόγσ ησλ ζπλζεθώλ αλαδεηθλύνληαη δεηήκαηα: 

                         

 Παηδαγσγηθήο 

 Μαζεζηαθήο                                 

 Γηδαθηηθήο                                     

 Φπρνθνηλσληθήο Φύζεσο 

                                



ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

• Γηαρείξηζε Ύιεο 

• Δμεηάζεηο 
• Κάιπςε ελδερόκελσλ θελώλ 

 
 

• Γεληθόηεξεο Οδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 
Δθπαηδεπηηθή Λεηηνπξγία 

 
 



ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ YΛΗ 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 2020-21 

1. Αξηζ. Πξση.: Φ3/117175/Γ4  ζηηο 08-09-2020,ΤΠΑΙΘ (ζπλεκκέλν 1) 
 
                              Ύιε θαη νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία: 
 
 Τνπ καζήκαηνο επηινγήο «Αγσγή Τγείαο»  
     ηεο  Α΄ηάμεο Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. 

 
 Τσλ Σερλνινγηθώλ-Δπαγγεικαηηθώλ καζεκάησλ  
      ηνπ Σνκέα ΤΓΔΊΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΔΤΔΞΙΑ   
      ηεο Β΄ ηάμεο Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. θαη 

 
 Τσλ καζεκάησλ εηδηθόηεηαο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ Σνκέα 
     ΤΓΔΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΔΤΔΞΙΑ   
     ηεο  Γ΄ηάμεο Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. 
 

                                      γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-21. 



ΟΓΗΓΙΔ ΜΔ ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 

2. Αξ. Πξση:126760 /Γ3     ζηηο       22 /09/2020 ,ΤΠΑΙΘ (ζπλεκκέλν 2) 
 
                           Ύιε θαη ηηο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία: 
 

 Τνπ καζήκαηνο Δπηινγήο «Αγσγή Τγείαο» ηεο  
      Α΄ ηάμεο Λπθείνπ ΔΝ.Δ.Δ.ΓΥ.Λ 
 Τσλ Σερλνινγηθώλ - Δπαγγεικαηηθώλ καζεκάησλ ηνπ Σνκέα 
     Τγείαο-Πξόλνηαο-Δπεμίαο  ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ ΔΝ.Δ.Δ.ΓΥ.Λ. 
      θαη  
 Τσλ καζεκάησλ Δηδηθόηεηαο ησλ Δηδηθνηήησλ ηνπ Τνκέα  
      Υγείαο-Πξόλνηαο-Δπεμίαο 
 Τεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ ησλ Δληαίσλ Δηδηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ 

(ΔΝ.Δ.Δ.ΓΥ. - Λ.)  
 
                                         
                                  γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021. 
 
 

 



ΤΛΗ ΑΝΑΣΟΜΙΑ-ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  
ΤΓΙΔΙΝΗ 

3. Αξ.Πξση.Φ6/1619/ΓΓ4/08-01-2021/ΤΠΑΙΘ   

https://edu.klimaka.gr/panelladikes/exetastea-ylh-epal 

 

 

 

   

Δμεηαζηέα Ύιε  

Αλαηνκία-Φπζηνινγία ΙΙ 

Τγηεηλή 

https://edu.klimaka.gr/panelladikes/exetastea-ylh-epal
https://edu.klimaka.gr/panelladikes/exetastea-ylh-epal
https://edu.klimaka.gr/panelladikes/exetastea-ylh-epal
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ΓΙΟΡΘΧΔΙ  ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΜΙΑ-ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

 

4. Αξηζ. Πξση. Φ1/34859/Γ4 ζηηο 29-03-2021,ΤΠΑΙΘ 

 

Σπλνιηθέο Γηνξζώζεηο δηδαθηηθνύ βηβιίνπ «Αλαηνκία-Φπζηνινγία»  

ηεο Γ΄ Τάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ. 

 

http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/ 

 

http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/
http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/
http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/
http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/
http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/
http://dide.ira.sch.gr/new/ekpedevtika-themata/ekp210329/
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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

 

5.Αξηζ. Πξση.: Φ3/44963/ΓΓ4 19-04-2021,ΤΠΑΙΘ 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/odhgies_6.pdf 

 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/odhgies_6.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/odhgies_6.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/odhgies_6.pdf


ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

 

5. Αξηζ. Πξση.: Φ3/44963/ΓΓ4 ηεο 19-04-2021,ΤΠΑΙΘ 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles legacy/odhgies_6.pdf 

 

 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles legacy/odhgies_6.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles legacy/odhgies_6.pdf
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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΗ ΤΠΑΙΘ 

6. Αξηζ. Πξση.: Φ3/49177/ΓΓ4  ηεο 28-04-2021,ΤΠΑΙΘ 

 

 Ύιε θαη Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δπηινγήο 

     «Αγσγή Υγείαο» ηεο Α΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. θαη 

 

  Τσλ Τερλνινγηθώλ-Δπαγγεικαηηθώλ καζεκάησλ ηνπ Τνκέα 

      Υγείαο-Πξόλνηαο-Δπεμίαο ηεο Β΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ 

 

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-
04/7841%CE%91%CE%91.pdf?fbclid=IwAR0_hLees3BNVYuvL_iiz7reG
kNaq9S8jX9dqiKcvaZlN0aCtDE1B5js6aU 

 

 

 

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-04/7841%CE%91%CE%91.pdf?fbclid=IwAR0_hLees3BNVYuvL_iiz7reGkNaq9S8jX9dqiKcvaZlN0aCtDE1B5js6aU
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https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-04/7841%CE%91%CE%91.pdf?fbclid=IwAR0_hLees3BNVYuvL_iiz7reGkNaq9S8jX9dqiKcvaZlN0aCtDE1B5js6aU


ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ  

Γηάγλσζε καζεζηαθήο θαηάζηαζεο  θαη  

δηαρείξηζε ύιεο θαη ελδερόκελσλ καζεζηαθώλ θελώλ 

Γηαδηθαζία ελεξγνύ εκπινθήο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, 
δηάγλσζεο αθνκνίσζεο & αλαθεθαιαίσζεο ηεο ύιεο 



ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΟΜΟΙΧΗ ΣΗ ΤΛΗ 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπόλ, λα δηαπηζησζεί ε αθνκνίσζε ηεο ύιεο από ηελ  

πιεπξά ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, πξνηείλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ  

δηά δώζεο καζεκάησλ, θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, λα 

 δνζεί έκθαζε ζηα αθόινπζα: 

 Δπηινγή, σο επί ην πιείζηνλ, δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθεληξώλνπλ θαη 
ελζαξξύλνπλ ηελ εκπινθή θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ 
καζεηώλ/καζεηξηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δηάγλσζε ηεο 
καζεζηαθήο θαηάζηαζεο, δειαδή ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 
καζεηώλ/καζεηξηώλ θαζώο θαη ηεο ύπαξμεο ελδερόκελσλ 
καζεζηαθώλ θελώλ. 

 Δπηινγή αλαθεθαιαησηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο ύιεο ηα νπνία αλαδεηθλύνληαη 
από ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ/ 
ΔΜΠΔΓΧΗ ΣΗ ΤΛΗ 

 Η δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ππόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ/ηεο 
εθπαηδεπηηθνύ ν/ε νπνίνο/νπνία κπνξεί, ιακβάλνληαο ππόςε ηε 
θπζηνγλσκία ηεο ηάμεο ηνπ/ηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 
καζεηώλ/καζεηξηώλ, λα επηιέμεη κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ 
θαη εξγαιείσλ εθείλα πνπ ζεσξεί ηα θαηαιιειόηεξα γηα ηνλ ζθνπό απηό  

     (π.ρ. πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εξσηήζεηο, δηάινγν, νκαδηθέο εξγαζίεο, 
νιηγόιεπην δηαγλσζηηθό θξηηήξην (ηεζη), αλαθεθαιαησηηθέο αζθήζεηο, 
δξαζηεξηόηεηεο από ηα εκπινπηηζκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θ.ά.). 

 

 Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηόζν θαηά ηε δηαγλσζηηθή όζν 
θαη θαηά ηελ αλαθεθαιαησηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο/ηηο 
καζεηέο/καζήηξηεο  πνπ ην επόκελν ζρνιηθό έηνο ζα κεηαβνύλ 
ζηελ επόκελε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ή ζηελ ηάμε, νινθιήξσζεο 
ησλ εγθύθιησλ ζπνπδώλ ηνπο, ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ην επόκελν 
δηδαθηηθό έηνο. 

 



ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

 

 

 

Η πνιιαπιή ςπρνθνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ  

καζεηώλ/καζεηξηώλ ιόγσ ηεο καθξάο εμέιημεο ηεο παλδεκίαο Covid-19  

ζεσξείηαη ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνύλ απνηειεζκαηηθά ηα  

λέα δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο θαη ζπλεπώο λα πξνζαξκνζηνύλ 

 ζηηο ηδηαίηεξεο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. 

 



ΣΟΥΟΙ  

Πξσηαξρηθνί θαη ζεκειηώδεηο ζηόρνη θαηά ηελ παηδαγσγηθή  

δηαδηθαζία είλαη: 

 

  ε αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηώλ 

  ε έθθξαζε θαη 

  ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

 

                                                 κε ζηόρν  

 

 ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη  

 ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. 



ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΧΝ 

Πξνηείλεηαη κε ηελ επαλέλαξμε ηεο δηά δώζεο δηδαζθαιίαο: 

λα δνζεί έκθαζε ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ: 

  

 ζε ζπλαηζζεκαηηθέο  δεμηόηεηεο  αληηκεηώπηζεο θαη  

     δηαρείξηζεο  αγρνγόλσλ θαη θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ. 

 

  ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη  

 

 ζηελ Φπρνθνηλσληθή ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, θαζώο ε  

    επηθνηλσλία θαη ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια κέιε ηεο    
ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, ε ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο, ε ελζπλαίζζεζε ,   

     ε πξνζαξκνζηηθόηεηα, ε επειημία θαη ε ηθαλόηεηα επίιπζεο 
θνηλσληθώλ ζεκάησλ ζε έλαλ θόζκν πνπ ζπλερώο κεηαβάιιεηαη, 
απνηεινύλ ηζρπξό ππιώλα ηεο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 



ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΧΝ 

Δπαλαζύλδεζε ,παξνρή ρξόλνπ γηα  ζπλαλαζηξνθή, αμηνπνίεζε 
εμσηεξηθώλ ρώξσλ, αιιειεπίδξαζε, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  
νκαδηθέο εξγαζίεο. 
 
Γεκηνπξγία «γεθπξώλ επηθνηλσλίαο», ελζάξξπλζε γηα  
ζπδεηήζεηο, παξεκβάζεηο, δξάζεηο πνπ εληζρύνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 
 θαη ηελ αιιεινϋπνζηήξημε. 
 
Φπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ-καζεηξηώλ, ελεκέξσζε, 
 ζπλεξγαζία κε νηθνγέλεηεο θαη ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγαζία κε ςπρνιόγν  
ζρνιείνπ ή άιιεο δνκέο ςπρηθήο πγείαο.  
 
Αιιεινϋπνζηήξημε ζπλαδέιθσλ. 
 
Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα ηε ζπλ δηακόξθσζε ζρεδίσλ  
δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ. 



ΔΜΦΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΚΠ/ΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

 

 

 Φπρνθνηλσληθή Τπνζηήξημε Μαζεηώλ 

 

 Γηάγλσζε θαη θάιπςε ελδερόκελσλ καζεζηαθώλ θελώλ 

 

 Γηαρείξηζε δηδαρζείζαο /δηδαθηέαο ύιεο. 



ΙΔΠ 

 

Οδεγίεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ΔΠΑ.Λ. θαηά ην ζρνιηθό έηνο 
2020-2021 

 

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l 
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ΦΤΛΛΑΓΙΑ 

https://www.seepeaa.gr/Epimorfosh/Ekpaideytiko_Yliko/EKPAODIGIE
S_GIA_TIN_PsYHOKOINONIKI_YPOSTIRIXI_PAIDION_KAI_EFIB
ON_SE_SYNThIKES_OIKONOMIKIS_KRISIS 

Η Δπαγγειία Γαιαλάθε Καζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Ψπρνινγίαο ηνπ  

ΔΚΠΑ είλαη ε ζπγγξαθέαο ησλ δύν θπιιαδίσλ κε Οδεγίεο γηα  

Δθπαηδεπηηθνύο θαη Γνλείο γηα ηελ Ψπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε παηδηώλ  

θαη εθήβσλ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Οη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα θπιιάδηα είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ειιεληθή 

 θαη δηεζλή έξεπλα θαη εκπεηξία.  Απνζθνπνύλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή  

ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. 

Φπιιάδηα γηα γνλείο 

Φπιιάδηα γηα Δθπαηδεπηηθνύο 

 

https://www.seepeaa.gr/Epimorfosh/Ekpaideytiko_Yliko/EKPAODIGIES_GIA_TIN_PsYHOKOINONIKI_YPOSTIRIXI_PAIDION_KAI_EFIBON_SE_SYNThIKES_OIKONOMIKIS_KRISIS
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ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ  
ΥΟΛΙΚΗ   ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ  ΔΚΠΑ 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-05-09-17-58-
00 

 
Παξάδεηγκα: 

Καηεπζύλζεηο γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε επηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν κεηά 

από ηελ εκπεηξία ελόο θαηαζηξνθηθνύ γεγνλόηνο. Αζήλα:  

Δξγαζηήξην Σρνιηθήο Ψπρνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο, ΔΚΠΑ.  

Γηα λα δείηε ην έληππν παηήζηε εδώ. 

 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2016-05-05-17-58-

45/150-blog-article-10 
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ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΧΝ 

 

Αξηζκόο εηζαθηέσλ ζηα ΑΔΙ ηεο ρώξαο θαη ζπληειεζηέο Διάρηζηεο  

Βάζεο Δηζαγσγήο 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-
eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-
YzyOJFxazsKSLZT9v072ts 

 

https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts
https://www.minedu.gov.gr/news/48614-13-05-21-eisakteoi?fbclid=IwAR191Cb1IkFs2ZI2tuVT2kBtTN8mU-tSksgk-YzyOJFxazsKSLZT9v072ts


ΔΛΑΥΙΣΗ ΒΑΗ ΔΙΑΓΧΓΗ 

Δηδηθόηεξα γηα ηα ΔΠΑΛ, όζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ησλ ηειεηνθνίησλ  

θαη ππνςεθίσλ ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα  

εθπαίδεπζε θαη ζηα δεκόζηα Ι.Δ.Κ., ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

 

    «ηα εκεξήζηα θαη εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. ε Δ.Β.Δ. δηακνξθώλεηαη 
εληαία από ηνλ κέζν όξν ησλ κέζσλ όξσλ ησλ βαζκνινγηθώλ 
επηδόζεσλ ησλ ππνςεθίσλ αλά εηδηθόηεηα ζηα δύν (2) 
καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ζηα δύν (2) καζήκαηα 
εηδηθόηεηαο, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή πνπ 
απνθαζίδεηαη από ηα ηδξύκαηα εηζαγσγήο θαη 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν»  

     (Ν. 4777/2021, άξζξν 5). 

 

  https://www.esos.gr/arthra/72727/elahisti-vasi-eisagogis-kai-prosvasi-
ypopsifion-epal-stin-tritovathmia-ekpaideysi 

 

 

 

 

 




