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Οι παρακάτω οδηγίες «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ισχύουν µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012. 
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          Οι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές των Ελλήνων του εξωτερικού και των 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία είναι 

αυτές που αναφέρονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι 	
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Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή 

εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου 
�� � ��
 +�����" ��
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� ��� ��� ����	��� � ��	#	��" ��" � ��!�" �	���	�� 	� για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας. 

    Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν µόνο οι 

προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ που ακολουθεί. 

β) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει 
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�"���� ���!�" σε αντίστοιχο Ελληνικό ή ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. 

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το 

Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύµων µετά από πλήρη φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις 

του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου 

Γυµνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η  

προϋπόθεση α΄. 

     Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν µπορούν να υπαχθούν οι απόφοιτοι ελληνικών λυκείων τέκνα 

Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασµένων σε ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς 

οργανισµούς στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία έστω 

κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της Κατηγορίας 1. 
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Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή 

εξωτερικό, ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό, εφόσον πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος  και να αποσπάσθηκε σε 

Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνή Οργανισµό στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα2�	��$�
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β) Ο υποψήφιος να έχει τελειώσει 
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:����
�	, ;�	�� 	� ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που  λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια 

της απόσπασης του γονέα στο εξωτερικό. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν 

διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση  του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της  προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του 

εξωτερικού.  

 

 ;71:9(;7 89< =9; �<=785B9:; @ � >@' Όσοι από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 & 2 αποκτούν απολυτήριο Γενικού Λυκείου 

από Ελληνικά Σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα 
�� ���	!�	�
��" �&��$!�
" κατά το 

σχολικό έτος 2010-2011 
��	�� �� ����������

 να µετέχουν στη διαδικασία «Εισαγωγής 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Υπαλλήλων που 

υπηρετούν στο Εξωτερικό».>' Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (οµάδα Α΄) ή πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, έχουν δικαίωµα 

επιλογής 
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Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου 

Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και 

ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) Ο ένας τουλάχιστον  των γονέων του υποψηφίου 
�� � ��
 �����
��" ��������"'

β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελµατικές 

του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου 
�	��$�
!�	� �,	 ->/ ����� ����	�	�
��$ �!�	�
�$ ��� ���$ ��� ������� � ������� � -./ ��
� ��� ��	�	 ��!� �	� ��	�� 	� ��� �	�,��
	'   

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, 
�� ����� �	 ��!�

, 
�	��$�
!�	� �
" �,	 ->/ ������� �" �$&�
" !��,��
	 ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. 

δ) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποφοίτησης 

του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήµια της χώρας το πρόγραµµα 

της οποίας ακολουθεί. 

Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος 

να µην έχει αποκτήσει
��
 απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί 

στην Ελλάδα ��
� ��� ������!� �	� ��	����� 	� ��� &��	 �,��
	 !�	 �&����
��'  
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Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο 

Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και 

ακολουθεί το πρόγραµµα σπουδών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου 
�� � ��
 �����
��" ��������"'

β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελµατικές 

του δραστηριότητες στην Κύπρο 
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γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, 
�� ����� �	 ��!�2 �	��$�
!�	� �
" �,	 ������� �" �$&�
" !�����
��� �,��
	 ή ξένο σχολείο ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο. 

δ) Το απολυτήριο του Λυκείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί 

σε Πανεπιστήµια της Κύπρου. 

Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος 

να µην έχει αποκτήσει 
��
 απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί 

στην Ελλάδα ��
� ��� ������!� �	� ��	����� 	� ��� &��	 �,��
	 !�	 �&����
��'
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Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου 

Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και 

ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών χώρας που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου 
�� � ��
 �����
��" ��������"'

β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελµατικές 

του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου 
�	��$�
!�	� �,	 ->/ ����� ����	�	�
��$ �!�	�
�$ ��� ���$ ��� ������� � ������� � -./ ��
� ��� ��	�	 ��!� �	� ��	�� 	� ��� �	�,��
	'

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, 
�� ����� �	 ��!�2 �	��$�
!�	� �
" ��	 ������� �" �$&�
" !� �,��
	 

ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό.  

δ) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει 

τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήµια της χώρας το πρόγραµµα της οποίας ακολουθεί.               

Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος 

να µην έχει αποκτήσει 
��
 απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί 

στην Ελλάδα ��
� ��� ������!� �	� ��	����� 	� ��� &��	 �,��
	 !�	 �&����
��'
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2. Οι κάτοχοι τίτλων ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης της αλλοδαπής µε βεβαίωση 

ισοτιµίας από Ε.Ο.Π.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) 
��	�� �
�� �����
�	��" ���	 !� !�	��" =':'9'2 <';'A<9'=: ��
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1) Επικυρωµένο ��������	 τίτλο απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (για ξένους τίτλους) ή 

επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2) Μια (1) φωτογραφία σε µικρό µέγεθος. 

3) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωµένη από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να 

προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό ή σε τέσσερεις τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο 

έτος φοίτησης για κάθε τάξη (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ο
). 7 �	 ��!�

 για την εφαρµογή της διάταξης αυτής 
%���� ��
 �����" ���� 	 ��%���"�����	�	,%�!� �� ��%����� ��" ��� !�	
��" �$&�" ��� ��� ����&� �	� �
����
�	, ��	�" ��
 ��%���� �� �
$���
$ �	�'

4) Στην περίπτωση που η πλήρης φοίτηση των δύο (2) τελευταίων ετών έγινε στην Ελλάδα, απαιτείται 

απαραίτητα και βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία να 

προκύπτει ο αρχικός τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο Λύκειο αυτό και το σχολείο προέλευσής του 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5
ο
). 

5) Βεβαίωση της οικείας διπλωµατικής αρχής της χώρας µας ή άλλο επίσηµο έγγραφο, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο ένας  τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι Ελληνικής καταγωγής και µόνιµος 

κάτοικος εξωτερικού επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή 

της αίτησης του υποψηφίου (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ο
). 

Μόνιµος κάτοικος εξωτερικού για την εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρείται αυτός που κατοικεί, 

διαµένει και ασκεί µόνιµα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες σε χώρα της Αλλοδαπής και δεν είναι 

υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασµένος σε ελληνική δηµόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε 

∆ιεθνή Οργανισµό στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα. 

;� ��� ���!� �
���������� �	���� � %��$�	��	� ���" �� ��� �,	 �	���� � ���
�� ���	
� � ��������
 !�	 �	��� �	� �
�����
 !�	 �&����
�����&$����� ��� ��� �������� �	�'
Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού, θα πρέπει να 

αποδεικνύονται µε επίσηµα έγγραφα η κατοικία και η διαµονή τους στο Εξωτερικό. 
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Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε το κεφάλαιο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

 �<=785B9< >' =:��(� :��7�(� �A<��7�(�<A5;A<;1:�(� ;: :��7�9�:; 6715;9:;�A7B:;9:; ;=5 :�(=:B9�5� ;: 69:��:9;5B8<�9;15�; ;=5�; 5A595�; 1:=:C:9 �<97 :��<6<2 <A5�59=(� :��7�9�(� ���:9(�
 

 

1) Επικυρωµένο ��������	 τίτλο απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (για ξένους τίτλους) ή 

επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2) Μια (1) φωτογραφία σε µικρό µέγεθος. 

3)Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωµένη από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή, από την οποία να 

προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό ή σε τρεις τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος  

φοίτησης για κάθε τάξη (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ο
). 7 �	 ��!�

 για την εφαρµογή της διάταξης αυτής 
%���� ��
 �����" ���� 	 ��%���"�����	�	,%�!� �� ��%����� ��" ��� !�	
��" �$&�" ��� ��� ����&� �	� �
����
�	, ��	�" ��
��%� ��� �� �
$���
$ �	�.  

4)Βεβαίωση της οικείας διπλωµατικής αρχής της χώρας µας από την οποία να προκύπτει το χρονικό 

διάστηµα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του  υποψηφίου ήταν αποσπασµένος σε Ελληνική 

∆ηµόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνή Οργανισµό στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ο
). 

 

Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε το κεφάλαιο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

   �<=785B9:; 32 02 .' :��7�(� <A5�59=(� �:�(� ;C5�:9(�
                                           

A5� �:9=5�B85�� ;=5 :�(=:B9�5
1) Επικυρωµένο ��������	 τίτλο απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  A�	!	��: Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθµητικά ο 

µέσος όρος ή η αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης και η βαθµολογική 

κλίµακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο 

µέσος όρος ή η αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το 

µέγιστο της βαθµολογικής κλίµακας, τα επιµέρους διαστήµατα, καθώς και η απαιτούµενη ελάχιστη 

βαθµολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης. 

2) Μια (1) φωτογραφία σε µικρό µέγεθος. 

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήµο της χώρας µας από το  οποίο να προκύπτει ότι ο 

ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή 

µερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωµατικής αρχής της χώρας µας ή άλλο 

επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο 

γονέων (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ο
). 

4) Βεβαίωση της οικείας διπλωµατικής αρχής της χώρας µας ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού επί 

δύο (2) τουλάχιστον ηµερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την 

αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ο
). 

   Μόνιµος κάτοικος του εξωτερικού για την εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρείται αυτός που κατοικεί, 

διαµένει και ασκεί µόνιµα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες σε χώρα της Αλλοδαπής. 

Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού, θα πρέπει να     

αποδεικνύονται µε επίσηµα έγγραφα η κατοικία και η διαµονή τους στο Εξωτερικό. 

5) Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να 

προκύπτει η χώρα της οποίας  το πρόγραµµα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο 
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τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής 

σε Πανεπιστήµια της χώρας αυτής (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7
ο
). 

6) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωµένη από την αρµόδια εκπαιδευτική   αρχή από την οποία να 

προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ο
). 7 �	 ��!�

 για την εφαρµογή της διάταξης αυτής 
%���� ��
 �����" ���� 	 ��%���"�����	�	,%�!� �� ��%����� ��" ��� !�	
��" �$&�" ��� ��� ����&� �	� �
����
�	, ��	�" ��
��%� ��� �� �
$���
$ �	�.                   

7) Βεβαίωση από τη ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

(ΥΠ.Π.∆.Β.Μ.Θ.) ή από τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 

από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωµατικών και προξενικών αρχών του 

εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθµολογίας του απολυτηρίου γενικής 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην εικοσάβαθµη κλίµακα (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 6
ο
).  

       Για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται και 

βεβαίωση ισοτιµίας από τον Ε.Ο.Π.Π (Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων: Λεωφόρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.27.09.145-6, 210.27.09.064) 

και στη συνέχεια αναγωγή της βαθµολογίας από τη ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. του Υ.Π.Π.∆.Β.Μ.Θ. ή από τις 

∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της  ηµεδαπής. 

Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε το κεφάλαιο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

 

 AB5;5C7D
• ��� �� �
��
	�	���
�$ %� �����
 �� � ��
 ��������� ��
 ��
��������'
• 

=� �
��
	�	���
�$ �	� ��	���	���
 ��� &��� !�	�� � �	� ��
�	���	,�!��� :��$�� �����
 �� � ��
 ��
�������� �
� �� ���!
����$ �	�" ��
 ���	�
������ ��
�	��� �" ��� !�	�� �� ����� ��� �� 6��!�6�����	#$%�
�" :��� ���!�" ��" :��$��" !��� 	�	 � ��$����
 �	!�	�� 	'
 

 :8��B5=7=< =(� 69�<95�587=9�(�D
 

1) Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική 

αρχή, κ.λπ.) πρέπει απαραιτήτως να είναι:  

α) επικυρωµένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωµατική 

αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα µε επικύρωση του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και  

β) επίσηµα µεταφρασµένα από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ελλάδας. 

2) ∆ικαιολογητικά (ενδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών, κ.λπ.) που έχουν  εκδοθεί από τις χώρες: 

<�'�
����
	" � 8����� ��"2 ��
	" 1�� �	"2 <���������$�2 <�����2 <�� ��	�� � 1�����	,���2<�����
��2 <���� �2 <�!���� �2 <�!�� �2 ���	�$�	�2 ����
	2 �����	����2 �	!� � ��
:����	# ��2 �	����� �2 8��� �2 8����� �2 8���$��2 6�� �2 6	�
� ��2 6	�
�
���� 6��	���� �2:�	����� -9!����
��"/2 :� ;��#����2 :�#�� �2 :!%	� �2 7'A'<'2 7�����	 ��! ��
	 1��'������ �" ��
 �	�' 9����� �"2 9���� �2 9�� �2 9����� �2 9!���� �2 9!��� �2 9!����2 9��� �2�����!�$�2 � �� -���	 � �
	
���
�� ���
����
� �	� C	��� �	��� ��
 �	� 1��$	/2 �	�	�# �2�	���2 ��	�� �2 ��!�%	2 ���	� �2 ����	��! �2 �
#�� �2 �
%	��� �2 �
����!�$
�2�	�&��#	,��	2 1��$	�
2 1$���2 1��� �
	"2 1���	#	,�
	2 1�&
��2 1	���# �2 1	����21�����$��	"2 1���$��"2 1���
��2 1�	�!	�$��2 1��	���
�����	�!��$�2 ��� ��
�2 ��������� �2 ��!
$ �	��2 ��!
$ 1$�!��2 �
	,�2 �	�#�� �2 ���
	" <��
��2 5����� �2 5��	,��25����� �2 5����� �2 A����$"2 A	��� �2 A	��	��� �2 A�$!
�	 <������
	2 A����
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8
	���	!��#
�� 6��	���� � ��" 1����	� �", 
B	���� �2 B�!
�� 5�	!�	�� �2 ;����2 ;�
���
�" � ��
#
"2 ;$��� �	��! �2 ;$	 =��� � A� �!
��2 ;��# �2 ;�������"2 ;�	#�� �2 ;�	#�� �2;	���
�$���2 ;	��� �2 ;	��
�$�2 =����2 =	��� �2 =�
�
��$�� � =	��$��	2 =!�� �2 �
����� �2� ��
 δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από Ελληνική διπλωµατική αρχή στο 

εξωτερικό, µε την προϋπόθεση όµως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει η επισηµείωση που προβλέπουν 

τα άρθρα 3 και 4 της σύµβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (��)������
) από τις αρµόδιες 

για το σκοπό αυτό αρχές, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύµβασης, 

υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συµβαλλόµενο Κράτος. 

Γι' αυτό οι υποψήφιοι που προσκοµίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες πρέπει να 

ζητούν από την αρµόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζει στο έγγραφο την απαιτούµενη 

επισηµείωση. 

 

 

 AB5;5C7D 6
��
	�	���
�$ ��� &��� ���� �	� ��� %� � ��
 ��
�������� �
� �� ���!
����$�	�" !,����� �� �� �����$��2 ��� %� � �	���
 ����$ ��� ��� ��
��	�� !��������!�" ��
�����	� �
��
	�	���
��� ��
 	
 !���
��" �
��!�
" %� ��	�� ��	���
'
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�:�<�<95 8�<9=7;7 ;�11:=5C7;�17C<�58B<�9�5 6:�=95��A:����:; 67�(;:9;5 ����	"2 	 ����	" ��
 � �
��
��! � ��	#	��" ��" � ��!�" !�����	��"2 �	� �����	����
�	,���� 	� ��
 ��� ���,%���� ����!��� %� ���!�	�	
�%	,� �� ������� ����	 ��!� ��� ���
!�	!�� �� �	� �A'A'6'�'1'�' ���'������'�	
'�������'�:�<�<95 6�=B5A5; :9;<8(87;
 

1. α) 

5 ��	��
	" ��� �
�
��� �����	�
�� @ � >
 για να αποκτήσει δικαίωµα επιλογής για 

Πανεπιστήµια, σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, σχολές Υπαξιωµατικών 

Ενόπλων ∆υνάµεων, σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, ΤΕΙ, 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης για τις οποίες δήλωσε προτίµηση, 

απαιτείται να λάβει µέρος σε γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα µιας από τις εξής δύο οµάδες µαθηµάτων: 

i)   

5�$�� ��%��$��� %�����
��" ����,%��!�"D
 

      (1) Αρχαία Ελληνικά 

      (2) Νεοελληνική Λογοτεχνία 

      (3) Λατινικά 

      (4) Ιστορία 

      (5) Νεοελληνική Γλώσσα 

Τα τέσσερα (4) πρώτα µαθήµατα είναι τα µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης  Γενικού 

Λυκείου της ηµεδαπής και το τελευταίο είναι µάθηµα  γενικής παιδείας της ίδιας τάξης. 

 

ii)   

5�$�� ��%��$��� %��
��" ����,%��!�"D
 

      (1) Μαθηµατικά 

      (2) Φυσική 

      (3) Χηµεία 

      (4) Βιολογία 

      (5) Νεοελληνική Γλώσσα 

Τα τέσσερα (4) πρώτα µαθήµατα είναι τα µαθήµατα θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης  Γενικού Λυκείου 

της ηµεδαπής και το τελευταίο είναι µάθηµα γενικής παιδείας της ίδιας τάξης. 

β) 

8
� �	�" ��	�� 	�" ��� �
�
��� �����	�
�� 32 0 ��
 .
 συνυπολογίζεται ο βαθµός απολυτηρίου 

τους στην 20βαθµη κλίµακα και η συµµετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις στο µάθηµα γενικής παιδείας 

της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου "Νεοελληνική Γλώσσα", για να εισαχθούν στις σχολές και στα τµήµατα 

των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. 

Προκειµένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στις 

σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και στις σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, 

εξετάζονται και στα λοιπά µαθήµατα µιας από τις δύο οµάδες του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου. 

γ) Οι εξετάσεις όλων των παραπάνω µαθηµάτων για όλες τις ειδικές κατηγορίες διενεργούνται στην 

Αθήνα και στη Θεσ/νίκη το µήνα Σεπτέµβριο και στην ύλη στην οποία εξετάζονται οι µαθητές της Γ' 

τάξης Γενικών Λυκείων της ηµεδαπής στα αντίστοιχα µαθήµατα. 

2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1, 2, 3, 4 και 5 που δηλώνουν προτίµηση για τµήµατα ή σχολές 

για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

κάθε φορά διατάξεις για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκείου στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

εξετάζονται και στα προβλεπόµενα ειδικά µαθήµατα πέρα από τα προβλεπόµενα µαθήµατα κατά 

περίπτωση. 

3. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να επιλεγούν 

στα προγράµµατα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 

υποψήφιοι µπορεί να είναι 
15�5 ��
!�
��	 	�%��	&	
 και ειδικότερα στα ��	��$����� 9����
���

 ;�	����
 γίνονται δεκτοί 

15�5 $�����" ��	��
	
. 
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4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ: Οι  υποψήφιοι όλων 

των ειδικών κατηγοριών που επιθυµούν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας, εκτός από τις εξετάσεις στα µαθήµατα του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 

παρόντος, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται µε µέριµνα των Υπουργείων 

Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα. Οι προκαταρκτικές αυτές εξετάσεις είναι  

υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες που διενεργούνται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται 

από τις προκηρύξεις των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη. Στις εξετάσεις αυτές 

ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς του για να είναι 

υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές. AB5;5C7D 5
 ��	��
	
 �
� �
" ������� !�	��" %� �����
 �� ��������	���
 �
� �	� ����	 ��
���	 ��	#	��" ��" !���
��" � ��!�" ��
 ��� ���
�	,����� ���!%���� �
��
	�	���
���2 ���" ��
�
� �	� ����	 �
�&�����" ��� ��	�������
��� �&��$!���2 ��� �� !���
�� ��	����&� �	���� ����
 ��� �� ��	���� � :%�
��" �����" � A�	!��! �" �	� A	� �� ���$ ��� ���!�'
Οι οικείες προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Αστυνοµικά Τµήµατα 

αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίνονται : 

- Για τις 

;����
��
��" ;�	��" από τα 

8���� � :������!�" �	
�	, <%���" (Σόλωνος 34 – 

Κολωνάκι)  στα τηλέφωνα: για τις σχολές στρατού: 210.36.30.081. 210.36.30.579, για τις σχολές 

ναυτικού: 210.36.30.742, 210.36.30.247 και για τις σχολές αεροπορίας: 210.36.30.360, 210.36.30.076 

και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 231.085.00.60, 231.089.32.42 και 231.089.32.38, στα κατά τόπους 

Στρατολογικά Γραφεία, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.geetha.mil.gr. 

- Για τις 

;�	��" <!���	�
��" <����� �" από τη ∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη στα τηλέφωνα: 210.69.80.910 και 210.69.28.510, καθώς και από τα κατά 

τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα. 
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�:�<�<95 :�69<69�<;9< :A9�587;
 

1. α) 

7 ��
�	�� ��� ��	�� �� �	� ��$�	���
 !�
" �
�
��" �����	� �" @ ��
 >
, στις σχολές και στα 

τµήµατα των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, 

στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στις σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και στις σχολές της 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µορίων µέχρι τη συµπλήρωση των θέσεων 

εισακτέων της κάθε κατηγορίας.  Τα µόρια προκύπτουν ως ακολούθως: 

i) Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν 

������
�� ����,%��!�
, προκειµένου για τις σχολές του επιστηµονικού 

πεδίου Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, ο βαθµός κάθε µαθήµατος, µετά την 

αναγωγή του στην εικοσάβαθµη κλίµακα µε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή ένα 

(1). Προκειµένου για σχολές του επιστηµονικού πεδίου Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, ο βαθµός 

των µαθηµάτων "Ιστορία", "Νεοελληνική Λογοτεχνία" και "Νεοελληνική Γλώσσα", µετά την αναγωγή 

του στην εικοσάβαθµη κλίµακα µε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή ένα (1) ενώ ο 

βαθµός των άλλων µαθηµάτων µε συντελεστή επτά δέκατα (0,7).  Για τις σχολές των άλλων 

επιστηµονικών πεδίων οι βαθµοί στα µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης, µετά την αναγωγή τους στην 

εικοσάβαθµη κλίµακα µε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή επτά δέκατα (0,7), 

εκτός από  αυτόν του µαθήµατος "Νεοελληνική Γλώσσα" που πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή (1). Το 

άθροισµα των γινοµένων κατά περίπτωση αποτελεί  το σύνολο των µορίων που λαµβάνεται υπόψη για 

την επιλογή στα αντίστοιχα τµήµατα για τα οποία έχει δηλώσει προτίµηση ο υποψήφιος. 

ii) Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν 

���
�� ����,%��!�2 προκειµένου για τα τµήµατα ή τις σχολές του 

επιστηµονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, ο βαθµός κάθε µαθήµατος, 

µετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθµη κλίµακα µε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται µε 

συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός του µαθήµατος "Νεοελληνική Γλώσσα" που πολλαπλασιάζεται µε 

συντελεστή  ένα (1).  Προκειµένου για σχολές των άλλων επιστηµονικών πεδίων, οι βαθµοί στα 

µαθήµατα θετικής κατεύθυνσης, µετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθµη κλίµακα µε προσέγγιση 

δεκάτου, πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή  ένα (1). 

iii) Προκειµένου για τµήµατα ή σχολές που απαιτείται εξέταση σε 
�
�
�� �$%���

, το σύνολο των 

µορίων προκύπτει µε την προσθήκη του γινοµένου της βαθµολογικής επίδοσης στο ειδικό µάθηµα (µετά 

την αναγωγή του στην εικοσάβαθµη κλίµακα µε προσέγγιση δεκάτου) µε συντελεστή ένα και µισό (1,5) 

στο σύνολο των µορίων των ανωτέρω περιπτώσεων i και ii της παραγράφου αυτής. Αν τα εξεταζόµενα 

ειδικά µαθήµατα είναι δύο (2), ως βαθµολογική επίδοση στο ειδικό µάθηµα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος 

όρος των δύο ειδικών µαθηµάτων. 

Προκειµένου για την επιλογή στα τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, στο σύνολο των 

µορίων των περιπτώσεων i και ii της παραγράφου αυτής, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε 

(35) µόρια, προστίθενται και τα µόρια που προκύπτουν από το γινόµενο του µέσου όρου του βαθµού στα 

τρία αγωνίσµατα µε συντελεστή ένα και µισό (1,5). 

β) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 και 2 αποκτούν δικαίωµα επιλογής για τις σχολές και τα 

τµήµατα Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, στις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων, στις σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και στις σχολές της Αστυνοµικής 

Ακαδηµίας, εφόσον συγκεντρώσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων i – ii κατά περίπτωση, 

τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) µόρια.  

Προκειµένου για σχολή ή τµήµα για την οποία  απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, εκτός της 

ανωτέρω προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθµολογία στο ειδικό µάθηµα τουλάχιστον ίση προς 

το µισό του προβλεπόµενου µέγιστου δυνατού βαθµού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τµήµα για το οποίο 

απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά µαθήµατα, πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω 

ελάχιστη βαθµολογία ξεχωριστά  στο κάθε ειδικό µάθηµα. 
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2.  

7 ��
�	�� ��� ��	�� �� ��� �
�
��� �����	�
�� 32 0 ��
 . � ����
: 
α) Προκειµένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τµήµατα  των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων 

Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 

Εκπαίδευσης µε βάση το σύνολο των µορίων που προκύπτει από το άθροισµα των γινοµένων του µέσου 

γενικού βαθµού απόλυσης από το λύκειο µε συντελεστή δύο και µισό (2,5) και της βαθµολογικής τους 

επίδοσης στο µάθηµα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου "Νεοελληνική Γλώσσα", µετά την 

αναγωγή του στην εικοσάβαθµη κλίµακα, µε συντελεστή δύο και µισό (2,5). Η αναγωγή στην 

εικοσάβαθµη κλίµακα του γενικού βαθµού απόλυσης  και του βαθµού  στο µάθηµα "Νεοελληνική 

Γλώσσα" γίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. 

β) Προκειµένου για τµήµατα ή σχολές των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για τις οποίες απαιτείται 

εξέταση σε ειδικό µάθηµα, στο ανωτέρω σύνολο µορίων προστίθενται και τα µόρια που προκύπτουν από 

το γινόµενο της βαθµολογικής επίδοσης στο ειδικό µάθηµα, µετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθµη 

κλίµακα µε προσέγγιση δεκάτου, µε συντελεστή ένα και µισό (1,5). Αν τα εξεταζόµενα ειδικά µαθήµατα 

είναι δύο (2), ως βαθµολογική επίδοση στο ειδικό µάθηµα λαµβάνεται υπόψη o µέσος όρος των δύο 

ειδικών µαθηµάτων. Προκειµένου για την επιλογή στα τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, στο 

σύνολο των µορίων του εδαφίου α΄ της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα µόρια που προκύπτουν 

από το γινόµενο του µέσου όρου του βαθµού στα τρία αγωνίσµατα µε συντελεστή ένα και µισό (1,5). 

γ) Προκειµένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων, στις σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και στις σχολές της Αστυνοµικής 

Ακαδηµίας, η επιλογή τους γίνεται µε βάση το σύνολο των µορίων που προκύπτει από τη γραπτή τους 

εξέταση σε µια από τις δύο οµάδες µαθηµάτων του κεφ. ∆΄. 

δ)  Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 αποκτούν δικαίωµα επιλογής για τις σχολές και τα 

τµήµατα επιλογής τους εφόσον συγκεντρώσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων α΄-γ΄ της 

παρούσας παραγράφου, κατά περίπτωση: 

i) βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας στο µάθηµα γενικής 

παιδείας  Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου " Νεοελληνική Γλώσσα" για όλες τις σχολές και τα τµήµατα, εκτός 

των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των σχολών Υπαξιωµατικών των 

Ενόπλων ∆υνάµεων, των σχολών Αστυνοµικής Ακαδηµίας και των σχολών ή τµηµάτων για τα οποία 

απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα. 

ii) Τριάντα πέντε (35) µόρια για τις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τις 

σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και τις  Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 

iii) Προκειµένου για σχολή ή τµήµα για την οποία  απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, εκτός της 

ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθµολογία στο ειδικό µάθηµα 

τουλάχιστον ίση προς το µισό του προβλεπόµενου µέγιστου δυνατού βαθµού. Οι υποψήφιοι για επιλογή 

σε τµήµα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά µαθήµατα, πρέπει να 

συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθµολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό µάθηµα. 

  

3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά την επιλογή των υποψηφίων για όλες τις σχολές, εκτός από αυτές των 

Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας: 

α) Αναφορικά µε τις ειδικές κατηγορίες 1 και 2, εισάγονται ως υπεράριθµοι στη συγκεκριµένη σχολή ή 

τµήµα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο εισαγόµενο στη σχολή ή το τµήµα αυτό. 

β) Αναφορικά µε τις ειδικές κατηγορίες 3, 4 και 5, εισάγεται αυτός που δήλωσε µε προγενέστερη 

προτίµηση τη συγκεκριµένη σχολή ή τµήµα και, αν υπάρχει και πάλι ισοβαθµία, εισάγεται αυτός που 

πέτυχε µεγαλύτερη βαθµολογική επίδοση στο µάθηµα Νεοελληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει 

ισοβαθµία,  εισάγεται αυτός που έχει µεγαλύτερο βαθµό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθµία,  

εισάγονται ως υπεράριθµοι στη συγκεκριµένη σχολή ή τµήµα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθµούν στην 

περίπτωση αυτή. 

γ) Σε περίπτωση ισοβαθµίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στις σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και στις Σχολές της 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας, προηγείται αυτός που δήλωσε τη συγκεκριµένη σχολή µε προγενέστερη 

προτίµηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθµούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε µεγαλύτερο 

αριθµό µορίων στο πρώτο από τα αναφερόµενα στο κεφ. ∆΄ µαθήµατα της οµάδας που εξετάστηκε. Αν 
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εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθµούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε µεγαλύτερο αριθµό 

µορίων στο δεύτερο αναφερόµενο µάθηµα κ.ο.κ. 

 �:�<�<95 ;=�8:�9�:; 56789:; 89< 5�5�; =5�; �A5�7�95�;
 

α) Το πρόγραµµα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/exams το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου. Στο πρόγραµµα 

αναφέρονται ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του χρόνου εξέτασης κάθε 

µαθήµατος. 

β)  Οι υποψήφιοι, όταν προσέρχονται στις εξετάσεις, �����
 �� ��	�� ��� �	�" ��� �!���	�
�� �	�"��������� � �
�#����
	2 �	 ���� 	 ���������" ��	�� 	� -	 ���	" ��
 	 ����	" ������#�" �	�	�	 	�2 %� ����	
��%� ��� �� �	 ��������� �&��$!���/
και δύο (2) µπλε ή µαύρα στυλό. Ειδικά οι 

υποψήφιοι για τα τµήµατα αρχιτεκτόνων, που εξετάζονται και στο ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο, εκτός 

από τα παραπάνω, πρέπει να έχουν µαζί τους πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,70µ. 

και τα απαραίτητα για σχεδίαση µολύβια και όργανα. 

        Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των εξετάσεων σε υποψηφίους που έχουν µαζί τους βιβλία, 

τετράδια, σηµειώµατα, αριθµοµηχανές, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείµενα, εκτός από αυτά που 

προαναφέρθηκαν. 

γ)  Η εξέταση στα ειδικά µαθήµατα γίνεται σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα που ανακοινώνεται. 

δ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για τα τµήµατα 
�	�	%����� �" και παρουσιάζει κώφωση-

βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισµα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή 

παθολογική φωνή, δεν µπορεί να παρακολουθήσει τα τµήµατα αυτά λόγω του γνωστικού αντικειµένου 

των τµηµάτων αυτών. Γι' αυτό το λόγο, όσοι εισάγονται σε τµήµα Λογοθεραπείας υποβάλλονται µετά 

την εισαγωγή τους σε σχετικές εξετάσεις µε ευθύνη του τµήµατος. Αν από τις εξετάσεις αυτές 

διαπιστωθεί για κάποιον επιτυχόντα ότι παρουσιάζει µία από τις παραπάνω παθήσεις, τότε µε απόφαση 

του τµήµατος διαγράφεται από το τµήµα αυτό. Κατά συνέπεια, συνιστάται στους υποψήφιους που 

γνωρίζουν ότι παρουσιάζουν κάποια από τις παραπάνω παθήσεις να µη δηλώνουν το τµήµα 

Λογοθεραπείας, γιατί περιορίζουν έτσι τις δυνατότητες προτίµησής τους. 

ε)  Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για το τµήµα 
1	�!
��" :�
!����" � =����" του Παν/µίου 

Μακεδονίας οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια 

µουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) µουσικής, 2) Βυζαντινής 

µουσικής, 3) Ελληνικής παραδοσιακής (∆ηµοτικής) µουσικής, 4) Σύγχρονης µουσικής, και στις 

αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειµένων, οι οποίες  

περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τµήµατος, καθώς και στην ιστοσελίδα του τµήµατος 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας www.uom.gr. 

στ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για το τµήµα 
1	�!
��� ;�	���� �	� 9	� 	� A����
!��� 	� 

πρέπει να γνωρίζει ότι το Τµήµα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις : 1) Μουσική Σύνθεση, 2) 

Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήµες. 

      Ο υποψήφιος που επιθυµεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειµένου 

να αποκτήσει πτυχίο µε ειδίκευση σε κάποιο µουσικό όργανο, στη µονωδία ή στη µουσική διεύθυνση, 

οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείµενο που σκοπεύει να 

επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος www.ionio.gr/depts/music. 

ζ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για το τµήµα 

=	���
��� ;�	����
 
��
 ;,���	��� <!
��
���;�	����

πρέπει να γνωρίζει ότι το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος 

των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών 

Σπουδών.  

η) O υποψήφιος που δηλώνει το τµήµα 
�����" ��
 A����	!
���" 1	�!
��" του ΤΕΙ Ηπείρου πρέπει 

να έχει κατεκτηµένο ήδη ένα καλό επίπεδο µουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα ελληνικά 

παραδοσιακά όργανα. 
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α) Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών για την επιλογή τους στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει, εκτός από την εξέτασή τους στα µαθήµατα γενικής αξιολόγησης κατά 

περίπτωση, να υποβληθούν σε υγειονοµική εξέταση (παθολογικές, οφθαλµολογικές και καρδιολογικές 

εξετάσεις) και πρακτική δοκιµασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσµατα που αναφέρονται 

παρακάτω. 

β) Η υγειονοµική εξέταση και η πρακτική δοκιµασία διενεργούνται από επιτροπή που λειτουργεί στην 

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας 

ανακοινώνεται πριν τη λήξη των εξετάσεων των µαθηµάτων. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους 

στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε δύο (2) µικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, 

βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφηµα από νοσηλευτικό ίδρυµα του δηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ιατρό 

του δηµοσίου.  Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις µπορεί να είναι και από ιδιώτη γιατρό. 

γ) Τα αγωνίσµατα και η βαθµολογική κλίµακα των αντίστοιχων επιδόσεων είναι: <8(�9;1<=< <BB:�(�
ΒΑΘΜΟΙ ∆ΡΟΜΟΣ 400µ.      ΑΛΜΑ ΣΕ        ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ    ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

        ΜΗΚΟΣ          (βάρος σφαίρας 6κ.)     (50 µ. ελεύθερο) 

 

 20 µέχρι  52" 6.20µ. και άνω    14µ.  και  άνω µέχρι - 29" 

 19 52"1 - 52"5 6.19µ. - 6.05µ.    13.99µ. - 13.60µ. 29"1 - 30"0 

 18 52"6 - 53"  6.04µ. - 5.90µ.    13.59µ. - 13.20µ. 30"1 - 31"0 

 17 53"1 - 53"5 5.89µ. - 5.75µ.    13.19µ. - 12.80µ. 31"1 - 32"0 

 16 53"6 - 54" 5.74µ. - 5.60µ.    12.79µ. - 12.40µ. 32"1 - 33"0 

 15 54"1 - 54"5 5.59µ. - 5.45µ.    12.39µ. - 12.00µ. 33"1 - 34"0 

 14 54"6 - 55" 5.44µ. - 5.30µ.    11.99µ. - 11.60µ. 34"1 - 35"0 

 13 55"1 - 55"5 5.29µ. - 5.15µ.    11.59µ. - 11.20µ. 35"1 - 36"0 

 12 55"6 - 56" 5.14µ. - 5.00µ.    11.19µ. - 10.80µ. 36"1 - 37"0 

 11 56"1 - 56"5 4.99µ. - 4.85µ.    10.79µ. - 10.40µ. 37"1 - 38"0 

 10 56"6 - 57" 4.84µ. - 4.70µ.    10.39µ. - 10.00µ. 38"1 - 39"0 

   9 57"1 - 57"5 4.69µ. - 4.55µ.    9.99µ. -  9.60µ. 39"1 - 40"0 

   8  57"6 - 58" 4.54µ. - 4.40µ.    9.59µ. -  9.20µ. 40"1 - 41"0 

   7 58"1 - 58"5 4.39µ. - 4.25µ.    9.19µ. -  8.80µ. 41"1 - 42"0 

   6 58"6 - 59" 4.24µ. - 4.10µ.    8.79µ. -  8.40µ. 42"1 - 43"0 

   5 59"1 - 59"5 4.09µ. - 3.95µ.    8.39µ. -  8.00µ. 43"1 - 44"0 

   4 59"6 - 60" 3.94µ. - 3.80µ.    7.99µ. -  7.60µ. 44"1 - 45" 

   3 60"1 - 60"5 3.79µ. - 3.65µ.    7.59µ. -  7.20µ. 45"1 - 46"0 

   2 60"6 - 61" 3.64µ. - 3.50µ.    7.19µ. -  6.80µ. 46"1 - 47"0 

   1 61"1 - 61"5 3.49µ. - 3.35µ.    6.79µ. -  6.40µ. 47"1 - 48"0 

   0 61"6 και άνω 3.34µ. και κάτω   6.39µ. και κάτω 48"1 και άνω 
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<8(�9;1<=< �7�:(�
ΒΑΘΜΟΙ   ∆ΡΟΜΟΣ 200µ.      ΑΛΜΑ ΣΕ        ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ    ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  

        ΜΗΚΟΣ          (βάρος σφαίρας 4κ.)     (50 µ. ελεύθερο)

 

 20 µέχρι  26"5 5.15µ. και άνω    11.00µ.  και  άνω έως    31"0 

 19 26"6 - 27" 5.14µ. - 5.00µ.    10.99µ. - 10.60µ. 31"1 - 32"0 

 18 27"1 - 27"5 4.99µ. - 4.85µ.    10.59µ. - 10.20µ. 32"1 - 33"0 

 17 27"6 - 28" 4.84µ. - 4.70µ.    10.19µ. -   9.80µ.  33"1 - 34"0 

 16 28"1 - 28"5 4.69µ. - 4.55µ.     9.79µ. -  9.40µ. 34"1 - 35"0 

 15 28"6 - 29" 4.54µ. - 4.40µ.     9.39µ. -  9.00µ. 35"1 - 36"0 

 14 29"1 - 29"5 4.39µ. - 4.25µ.     8.99µ. -  8.60µ. 36"1 - 37"0 

 13 29"6 - 30" 4.24µ. - 4.10µ.     8.59µ. -  8.20µ. 37"1 - 38"0 

 12 30"1 - 30"5 4.09µ. - 3.95µ.     8.19µ. -  7.80µ. 38"1 - 39"0 

 11 30"6 - 31" 3.94µ. - 3.80µ.     7.79µ. -  7.40µ. 39"1 - 40"0 

 10 31"1 - 31"5 3.79µ. - 3.65µ.     7.39µ. -  7.00µ. 40"1 - 41"0 

  9 31"6 - 32" 3.64µ. - 3.50µ.     6.99µ. -  6.60µ. 41"1 - 42"0 

  8 32"1 - 32"5 3.49µ. - 3.35µ.     6.59µ. -  6.20µ. 42"1 - 43"0 

  7 32"6 - 33" 3.34µ. - 3.20µ.     6.19µ. -  5.80µ. 43"1 - 44"0 

  6 33"1 - 33"5 3.19µ. - 3.05µ.     5.79µ. -  5.40µ. 44"1 - 45"0 

  5 33"6 - 34" 3.04µ. - 2.90µ.     5.39µ. -  5.00µ. 45"1 - 46"0 

  4 34"1 - 34"5 2.89µ. - 2.75µ.     4.99µ. -  4.60µ. 46"1 - 47"0 

  3 34"6 - 35" 2.74µ. - 2.60µ.     4.59µ. -  4.20µ. 47"1 - 48"0 

  2 35"1 - 35"5 2.59µ. - 2.45µ.     4.19µ. -  3.80µ. 48"1 - 49"0 

  1 35"6 - 36" 2.44µ. - 2.30µ.     3.79µ. -  3.40µ. 49"1 - 50"0 

  0 36"1 και άνω 2.29µ. και κάτω  3.39µ.  και  κάτω 50"1 και άνω 

 

δ) Τα παραπάνω αγωνίσµατα διεξάγονται σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς.  Στο άλµα σε µήκος 

και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθµολογείται η 

καλύτερη. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των αγωνισµάτων αποτελεί το βαθµό των πρακτικών 

δοκιµασιών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των µορίων. 
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 �� ����
� �
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1. "Έκφραση - Έκθεση" Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 

2010, εκτός από τα εξής : 

• Η ενότητα : Η πειθώ στο δικανικό λόγο 

• Η ενότητα : H ιστορία του δοκιµίου 

• Το κεφάλαιο : Ερευνητική Εργασία  

2. Έκφραση – Έκθεση για το Γενικό Λύκειο – Θεµατικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου 

και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο. 

     Στόχος της αξιολόγησης του µαθητή στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι 

γενικότερα η συνολική αποτίµηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως ποµπού και ως δέκτη). 

Συγκεκριµένα : 

 9' 69<�<�( � �<=<�5( �<9 8B<�(@' Ο µαθητής 
�����$ �����$ !� �����!�
" �	� ��	�	,� ��� �� ���	'

α) Όσον αφορά το ���
������	 ���" ��
���	�, επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το 

περιεχόµενο του κειµένου, και συγκεκριµένα: 

• να διακρίνει: 

○ τους τρόπους ��
%	," (������� ��� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ ������� �������� ������� ���� �������) 

○ τα µέσα πειθούς (επιχειρήµατα, τεκµήρια κ.ά.)  

○ το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) µιας παραγράφου ή ενός κειµένου 

• να διακρίνει τους τρόπους και τα µέσα πειθούς:  

○ στη διαφήµιση 

○ στον πολιτικό λόγο 

○ στον επιστηµονικό λόγο 

  ●   να αξιολογεί τα µέσα πειθούς, και συγκεκριµένα: 

○ να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήµατος 

○ να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκµηρίων 

  ●   να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα 

●   να διακρίνει τα είδη του 
�	�
� 	�, µε βάση: 

○ την οργάνωση / δοµή (
����� ����!������)  

○ τον σκοπό (��"���#� ���� �����!���$�� �� ���% ���"�)  
○ την οπτική  (������������!�������������) 

○ τη γλώσσα του (��������� ���&� ��� ������ ��) κ.ά.  

• να αναγνωρίζει ορισµένα χαρακτηριστικά του δοκιµίου, όπως είναι ο υποκειµενισµός, ο 

αντιδιδακτισµός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξοµολογητικός τόνος κ.ά. 

• να  διακρίνει  το  δοκίµιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το 
$�%�	  

και την
��
���� ��

. 

• να εντοπίζει σε ένα κείµενο (δοκίµιο/ άρθρο/ επιφυλλίδα κ.ά.): 

○ το θέµα 

○ την άποψη του συγγραφέα 

○ τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί για να τεκµηριώσει την άποψή του 

○ τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος κ.ά. 

• να διακρίνει σε ένα κείµενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτοµέρεια και το επουσιώδες. 
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β) Όσον αφορά την 	��$��!� � �	�� ενός κειµένου επιδιώκεται ο µαθητής να  είναι σε θέση:  

• να εντοπίζει τα βασικά µέρη (� "����� �$ �� �� ��� ������) ενός κειµένου 

• να χωρίζει το κείµενο σε παραγράφους / νοηµατικές ενότητες 

• να αναγνωρίζει τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειµένου 

(��� � ������ ��#���� & ����� �����  

• να επισηµαίνει τους τρόπους µε τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι, π.χ. µε αιτιολόγηση, µε 

σύγκριση και αντίθεση, µε ορισµό, µε διαίρεση, µε παράδειγµα κ.ά.  

• να διακρίνει την οργάνωση/δοµή ενός κειµένου (
������ � ����� ���� � ������� �� ������� ���������� ������������ �� �� κ.ά.) 

 

γ) Όσον αφορά  
�� ���!!�

ενός κειµένου (
��#��"���� ��#�� �� &����������� &���"����� ������������������ ������ ��� ��� �������� $&�� κ.ά.), επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση: 

• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του ποµπού οι οποίες αφορούν τη χρήση 

-  ενεργητικής ή παθητικής φωνής 

- συγκεκριµένου ρηµατικού τύπου (προσώπου / χρόνου / έγκλισης) 

-  µακροπερίοδου ή µη λόγου 

- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου 

-  ρηµατικών ή ονοµατικών συνόλων 

-  αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας 

- των σηµείων της στίξης  

- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. 

• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων 

• να ερµηνεύει λέξεις  

• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου 

• να βρίσκει συνώνυµα, αντώνυµα οµόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειµένου µε 

άλλες, να σχηµατίζει µε ορισµένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά. 

• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειµένου, λαµβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (
����"������� ���� �"��� κ.ά.). 

 >' Ο µαθητής – µε  βάση συγκεκριµένο κείµενο – ���$��
 ������ �� ���	' Συγκεκριµένα, επιδιώκεται ο 

µαθητής να είναι σε θέση: 

• να �������
 ένα κείµενο, να κάνει την περίληψη του  

• να δίνει 
� ��	 στο κείµενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/ νοηµατικές ενότητες ενός κειµένου 

• να οργανώνει το 
�
$������

 του κειµένου 

•  να 
�����,!!�
 ένα κειµενικό απόσπασµα (µια φράση ή ένα επιχείρηµα του κειµενογράφου) 

• να 
���!���$��
 τα επιχειρήµατα του κειµενογράφου και να αναπτύσσει την 

��� %��� $�	�
 

• να 
����!����� ��
 ένα κείµενο, π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά. 

 99' 8B<�(
Ο µαθητής ���$��
 �� ���	, ενταγµένο σε 

��
�	
���
��� ��� !
	, το θέµα του οποίου 

σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε οικείους θεµατικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία. 

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έµφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού 

λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειµένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η 

αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά. 

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειµένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον µαθητή: <' (" ��	" �	 ���
������	 �	� ��
���	� 

● η συνάφεια των εκτιθέµενων σκέψεων µε τα ζητούµενα του θέµατος 

● η επαρκής τεκµηρίωση των σκέψεών του µε την παράθεση κατάλληλων  

    επιχειρηµάτων 

● η ανάπτυξη όλων των θεµατικών κέντρων 
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● η πρωτοτυπία των ιδεών 

● ο βαθµός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται µε το παραγόµενο κείµενο κ.ά. �' (" ��	" ��� �����!���	��� �	� ��
���	�  

● η σαφής και ακριβής διατύπωση 

● ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος 

● η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα µε το είδος του κειµένου 

● η τήρηση των µορφοσυντακτικών κανόνων 

● η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σηµείων στίξης κ.ά. 8' (" ��	" �� �	����
$�%��!� �	� ��
���	�  

● η λογική αλληλουχία των νοηµάτων 

● η συνοχή του κειµένου (οµαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων   

   µερών του κειµένου) 

● η ένταξη του κειµένου στο ζητούµενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά. �' 1<�71<=< �:(B7=9�7; �<=:����;7;
��
�
 �������
9' 696<81:�5 �:91:�5
Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής 

Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, ∆. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  

 <' :
!�����:  9'  

5 ;(�B<=7;D
  

σ. 34-39 (Κεφ. ∆2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. 

∆ιαλεκτική, µαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισµών, η 

επαγωγική µέθοδος και η ηθική.  

Κεφ. ∆3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).99' 5 A�<=(�D
σ. 40-42 (Κεφ. Ε1: Ο βίος του).999' A�$���	" 

���������	D
 

α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: 

«Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)  

β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σηµασία του διαλόγου). �
' A�$���	" A	�
�� �: 
������� ���� ��������

α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της 

Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου) 

β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι 

φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).

γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου). 
' <B9;=5=:�7; -� 	" ��
 ����/D
α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την 

καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην Ακαδηµία του Πλάτωνα: 

µαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).  

 β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του 

Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη 

περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει 
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στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το 

τέλος της ζωής του»).
�' <�
!�	�������������������2 σ. 151-153
��' <�
!�	������������, σ. 178-179�' �� ����D9' A�<=(����������	D
 οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.��������� οι ενότητες 11, 12, 13.99' <B9;=5=:�7;���������������� οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.��������: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. 99' <696<�=5 �:91:�5

 
 @' �:91:�5

Αδίδακτο πεζό κείµενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου. 

 >' 8B<11<=9�7 � ;��=<�=9�5�
. Η ύλη που περιλαµβάνεται στα βιβλία του Γυµνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα»  Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γυµνασίου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2005. #. Ολόκληρη η ύλη που περιλαµβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο 

Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010 (ενότητες 1 - 21). ����������� ���������

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των 

Κ. Ακρίβου, ∆. Αρµάου κ.ά έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  �585=:C�9�< �:91:�< -A597;7�A:�58B<�9</
1. ∆ιονύσιος Σολωµός, «Ο Κρητικός» 

2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αµάρτηµα της µητρός µου» 

3. Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, «Όνειρο στο κύµα» 

4. Ποιήµατα για την ποίηση 

• Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνή 595 

µ.Χ.» 

• Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί  µε αγάπησες» 

• Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948» 

• Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949» 

• Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα αντικλείδια» 

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου» 

       ● «Μες στους προσφυγικούς συνοικισµούς» 

       ●  «Στου Κεµάλ το σπίτι»  ;��� �!�
Τα λογοτεχνικά κείµενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη 

%��
���%	,� �� �� !�
�$ �	� � �	���
 �����$��
, η οποία καθορίζεται από: 
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α) τη χρονολογική σειρά των κειµένων, σύµφωνα µε την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας και 

β) το είδος τους, µε στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον 

των µαθητών. �	����

Από το βιβλίο “Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής 

Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. ∆ετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 

2010. 

 9' <A5 =7� <8B5=9�7 59�5�519< ;=7� <;=9�5A597;7
Γ. Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54 

 99' 7 69<15B�(;7 �<9 �:9=5�B89< =(� A5�9=9�(� �511<=(� ;=7� :��<6<-@�>@�@�3�/
Β. Χειραφέτηση και αναµόρφωση (1844-1880), σ. 70-79 

Γ. ∆ικοµµατισµός και εκσυγχρονισµός (1880-1909), σ. 80-88 

∆. Ανανέωση-∆ιχασµός (1909-1922), σ. 89-98 

 999' =5 AB5;��89�5 �7=71< ;=7� :��<6< -@�>@�@�3?/
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137 

Α. Προσφυγικά ρεύµατα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143 

Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144-152 

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σ. 153-159 

∆. Η αποζηµίωση των ανταλλαξίµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162 

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169 

 9
' =5 �B7=9�5 �7=71< <A5 69A�(1<=9�7 <A5�7 �<=< =5 @�	 �<9 =9; <BC:;=5� >?	� <9(�<'
Ε. Η περίοδος της αυτονοµίας και η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, σ. 206-220 

 
' A<B:��:9�95; :��7�9;15;
∆. Ο Παρευξείνιος Ελληνισµός τον 19

ο
 και 20

ο
 αιώνα, σ. 245-254 �
�����


Από το βιβλίο "Λατινικά" της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. 

Πασχάλη-  Γ. Σαββαντίδη,  έκδ. Ο.Ε.∆.Β. 2010�� ���� � 8������
�� � ;������
��
Τα κείµενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22, 26, 33, 35, 39 και 50, από τις οποίες θα 

διδαχθούν µόνο τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα. 

Τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα που περιλαµβάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του 

διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής. 

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται τα γραµµατικά και συντακτικά 

φαινόµενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου "Λατινικά" της Β΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδ. Ο.Ε.∆.Β. 2010. 
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8' 1<�71<=< �:=9�7; �<=:����;7;��	���
Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού  Λυκείου των 

Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  @' 7�:�=B9�:; � 17C<�9�:; =<�<�=(;:9;
1-1 Εισαγωγή. 

1-2 Περιοδικά φαινόµενα. 

1-3 Απλή αρµονική ταλάντωση. 

1-4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 

1-5 Φθίνουσες ταλαντώσεις. 

1-6 Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 

1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων. >' ��1<=<
2-1 Εισαγωγή. 

2-2 Μηχανικά κύµατα. 

2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυµάτων. 

2-4 Συµβολή δύο κυµάτων στην επιφάνεια υγρού. 

2-5 Στάσιµα κύµατα. 

2-6 Παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 

2-8 Το φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

2-9 Ανάκλαση και διάθλαση. 

2-10 Ολική ανάκλαση. 0' 17C<�9�7 ;=:B:5� ;(1<=5;
4-1 Εισαγωγή. 

4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωµάτων. 

4-3 Ροπή δύναµης. 

4-4 Ισορροπία στερεού σώµατος. 

4-5 Ροπή αδράνειας. 

4-6 Θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης. 

4-7 Στροφορµή. 

4-8 ∆ιατήρηση της στροφορµής. 

4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 

4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση. .' �B5�;:9; �<9 ;C:=9�:; �9�7;:9;
5-1 Εισαγωγή. 

5-2 Κρούσεις. 

5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. 

5-4 Ελαστική κρούση σώµατος µε άλλο ακίνητο πολύ µεγάλης µάζας. 

5-9 Φαινόµενο Doppler. ;��� �!�D =� ��%���
 που περιλαµβάνονται στα διδακτικά βιβλία 

��� ��	���	,� �&���!�����
������,��'
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�����

Από  το βιβλίο «Χηµεία» της  Γ΄  Τάξης  Γενικού  Λυκείου  Θετικής  Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, ∆. 

Γάκη κ. ά., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.  

 ���$��
	 @	D
Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και ο περιοδικός πίνακας, 

����" από: 

α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και 

β) τα σχήµατα µορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32- 35). 

 ���$��
	 3	D
 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, 

����": 

α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 3.2 (σ. 99- 101), και 

β) την παράγραφο 3.7  Γινόµενο διαλυτότητας (σ. 131-137). ���$��
	 .	D
 Οργανική χηµεία, 

����": 

α) το επαγωγικό φαινόµενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199-200) 

β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσοµέρεια (εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 201-214) 

γ) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222) 

δ) τους µερικούς µηχανισµούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ.230- 236) και 

ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) µε εξαίρεση την αλογονοφορµική αντίδραση 

(σ. 239-240). 

 �
���
���

  

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού  Λυκείου  

των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010. 

 1:B5; <
 ���$��
	 >

: Μιγαδικοί αριθµοί

Παρ. 2.1 Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού. 

Παρ. 2.2 Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών. 

Παρ. 2.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού. 1:B5; �
 

 ���$��
	 @
: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης 

Παρ. 1.1 Πραγµατικοί αριθµοί. 

Παρ. 1.2 Συναρτήσεις. 

Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση. 

Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο XoεR 

Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου "Τριγωνοµετρικά όρια" 

Παρ. 1.6 Μη πεπερασµένο όριο στο ΧοεR 

Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο. 

Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. 

 ���$��
	 >
: ∆ιαφορικός Λογισµός 

Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτοµένη" 

Παρ. 2.2 Παραγωγίσιµες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση. 

Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος που αναφέρεται στην παράγωγο 

γινοµένου συναρτήσεων. 

Παρ. 2.4 Ρυθµός µεταβολής. 

Παρ. 2.5 Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού Λογισµού. 
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Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής. 

Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το θεώρηµα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης 

παραγώγου). 

Παρ. 2.8 Κυρτότητα - Σηµεία καµπής συνάρτησης. (Θα µελετηθούν µόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, 

τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιµες στο εσωτερικό του πεδίου ορισµού τους). 

Παρ. 2.9 Ασύµπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital. 

Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης µιας συνάρτησης. ���$��
	 3D
 Ολοκληρωτικός Λογισµός 

Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωµα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα συνοδεύεται από 

πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαµβάνεται στις διδακτικές οδηγίες) 

Παρ. 3.4 Ορισµένο ολοκλήρωµα 

Παρ. 3.5. Η συνάρτηση F(x) =  
x

f (t)dt
α∫  

Παρ. 3.7 Εµβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρµογή 3 της σελίδας 348. A�������!�
" 
     Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Π.Ι. 

     Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και 

δεν εξετάζονται. 

     Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. 

Μπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων 

προτάσεων. 

     Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρµογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε 

λογαρίθµους µε βάση διαφορετική του e και του 10. 

 �������

Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-

Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κοµητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 

2010. 

 ���$��
	 @
 «Το γενετικό υλικό». ���$��
	 >
 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθµιση της γενετικής πληροφορίας». ���$��
	 0
«Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA». ���$��
	 .

 «Μενδελική κληρονοµικότητα». ���$��
	 �
 «Μεταλλάξεις». ���$��
	 � «Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» 

����" από την ενότητα ‘ ‘Η παραγωγή της 

πενικιλίνης αποτελεί σηµαντικό σταθµό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’ ���$��
	 �
 «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» 

����" από τις ενότητες ‘‘Εµβόλια’’ και 

‘‘Αντιβιοτικά’’. ���$��
	 �
 «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία». ;��� �!�

 
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη 

��� ���
���#$�	���
: 
α) Τα ένθετα - παραθέµατα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης 

των µαθητών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, σε θέµατα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήµης 

της Βιολογίας και των εφαρµογών της µε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. 
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β) Οι χηµικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείµενο και συµβάλλουν στην κατανόησή του, σε καµία 

όµως περίπτωση δεν απαιτείται η αποµνηµόνευσή τους. 

γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία 

αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών 
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Ορισµένες σχολές και τµήµατα λόγω του γνωστικού τους αντικειµένου απαιτούν εξειδικευµένες 

γνώσεις και γι' αυτό για τις σχολές και τα τµήµατα αυτά απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικά 

µαθήµατα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευµένων γνώσεων.  Ειδικότερα για τα τµήµατα: 

- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού Παντείου, 

∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Παν/µίων 

Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας, Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο του 

ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου και Αγ. 

Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε µια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, 

Ιταλική. 

-  Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα της 

Αγγλικής γλώσσας. 

-   Aγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του τµήµατος Ιταλικής και 

Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, της ειδίκευσης "Ισπανικής γλώσσας και Πολιτισµού" του τµήµατος 

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου απαιτείται εξέταση στο ειδικό 

µάθηµα της αντίστοιχης µε την κατεύθυνση ξένης γλώσσας. 

-   Για την ειδίκευση "Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας" του τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου απαιτείται εξέταση σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερµανικά. 

- Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, Φωτογραφίας και Oπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων απαιτείται εξέταση στο 

Ελεύθερο και Γραµµικό σχέδιο. 

-   Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο σχέδιο. 

-    Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης απαιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα 

"Αρµονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων". 

       Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από µία ξένες γλώσσες, τότε ως 

βαθµός στο ειδικό µάθηµα της ξένης γλώσσας για τα Τµήµατα που απαιτούν εξέταση σε µία από τις 

ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός από αυτούς που 

πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες. 

 

Σηµειώνεται ότι: 

1.  Η εξέταση του 
���,%��	� !��� 	� και του 

�����
�	, !��� 	� γίνεται ως εξής: 

α) Η εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο περιλαµβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειµένων,  

    που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο, και επιδιώκεται η εξακρίβωση της   ικανότητας του υποψηφίου να 

αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά µορφικά γνωρίσµατα του θέµατος, που δίνεται για 

σχεδίαση. 

β) Η εξέταση στο γραµµικό σχέδιο περιλαµβάνει σχεδίαση γεωµετρικών σχηµάτων και µορφών, τα οποία 

δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού, και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του 

υποψηφίου για σχεδίαση µε ακρίβεια και καθαρότητα. 

 

2. Η εξέταση στην 
&��� ���!!�

 (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά)  

    γίνεται ως εξής:  

∆ίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείµενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθµό αυτό 

προσµετρούνται όλες οι λέξεις συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσµων 

κ.λπ.  

 Οι εξεταζόµενοι καλούνται : 

Α) Nα απαντήσουν στη ξένη γλώσσα : 

α) σε  τρεις-τέσσερις (3-4) ερωτήσεις που απαιτούν µια «σύντοµη απάντηση». Με    τις ερωτήσεις αυτές 

ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το  γενικό νόηµα του κειµένου (δηλαδή ποιος 

γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δηµοσιεύεται το κείµενο, κ.λπ.).  
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 β) σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να 

επιλέξει µεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του 

υποψηφίου να κατανοεί επιµέρους    νοήµατα του κειµένου.   

Β) Να απαντήσουν σε τρεις ασκήσεις µε στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να 

χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο ορθό και κατάλληλο για την  κάθε περίσταση.  

Γ) Να συνθέσουν ένα γραπτό κείµενο στη ξένη γλώσσα 180-200 λέξεων. Στον αριθµό αυτό 

προσµετρούνται όλες οι λέξεις συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσµων, 

κ.λπ. Το θέµα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσδιορίζεται µε σαφήνεια ποιος, σε ποιον, 

για ποιο πράγµα και για ποιον σκοπό γράφει. 

 

 

3.  Η εξέταση στα 
�	�!
�$ ��%�����

 γίνεται ως εξής: 

α) "Αρµονία": ∆ίνονται στους εξεταζόµενους για εναρµόνιση ένα ή δύο µουσικά κείµενα, που 

αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρµονίας.  

β) "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων": Περιλαµβάνει πέντε οµάδες των τεσσάρων 

ερωτήσεων ανά οµάδα και µε πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση. 

Με την κάθε οµάδα ερωτήσεων επιδιώκεται: 

α) Με την πρώτη οµάδα αναγνώριση µελωδικών διαστηµάτων, β) µε τη δεύτερη οµάδα αναγνώριση 

συγχορδιών, γ) µε την τρίτη οµάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών, δ) µε την τέταρτη οµάδα 

αναγνώριση µέτρου και ρυθµικών σχηµάτων και ε) µε την πέµπτη οµάδα αναγνώριση - ταύτιση 

µελωδιών. 

Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως: 

Ανακοινώνεται κατ' αρχήν στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης. Στη συνέχεια, µε την 

επισήµανση στους εξεταζόµενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το µουσικό άκουσµα 

(εκφώνηση) κάθε ερώτησης, το οποίο επαναλαµβάνεται άλλες δύο φορές και µετά τη λήξη της 

τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10΄΄ έως 12΄΄ χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση. 
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1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, όσοι εισαχθούν, οφείλουν να προσέλθουν στη γραµµατεία 

του τµήµατος ή της σχολής επιτυχίας για να εγγραφούν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και η οποία ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου 

www.minedu.gov.gr/exams και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Αν δε γραφτούν µέσα στην 

προθεσµία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίωµα εγγραφής. 

2. Οι εισαγόµενοι που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο µπορούν να 

εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και µετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, 

ύστερα από βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Ο εισαγόµενος εγγράφεται στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος αν 

αποκτήσει οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού µέχρι 15 Νοεµβρίου του ίδιου 

έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφεται στην προθεσµία εγγραφής του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους 

από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσµία εγγραφής της 

οικείας ειδικής κατηγορίας.   

2. Οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων στέλνονται µε τη φροντίδα του Τµήµατος Α΄ της 

∆/νσης Οργ. και ∆ιεξ. Εξετάσεων στη γραµµατεία της σχολής που πέτυχε κάθε υποψήφιος, ο οποίος 

πρέπει να προσκοµίσει επιπλέον: 

α) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας. 

β) Την αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονοµαστικά 

του στοιχεία και η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί σε άλλη σχολή της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 
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Βεβαιώνεται ότι  ο/η ...................................................... είναι ελληνικής καταγωγής, 

κατοικεί µόνιµα, τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην τελευταία δεκαετία, δηλαδή από ........................ µέχρι  

........................... ., ασκεί µόνιµα τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στη χώρα ............. και δεν είναι 

ο ίδιος ή η σύζυγός του υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασµένος σε Ελληνική ∆ηµόσια 

υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνή Οργανισµό στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα. 

Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλλει το παιδί του/της.............. αίτηση εισαγωγής 

σε τµήµα ή σχολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                            Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος 

 

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 
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 A��!#� � � A�	&��� 	 ��" :��$��" !��� �����������:�<9(;7
Βεβαιώνεται ότι ο/η ............... υπηρέτησε ως (1) ................... στ (2) ...................... από ........... µέχρι και 

………  Τη βεβαίωση αυτή ζήτησε ο\η ανωτέρω για να υποβάλλει το παιδί του/της  (3) 

.................................. αίτηση εισαγωγής σε τµήµα ή σχολή της Ανώτατης  εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                             

1) Αναγράφεται κατά περίπτωση                                 ......................................... 20... 

    Εκπαιδευτικός, Στρατιωτικός κ.λ.π. 

2) Αναγράφεται η ∆ηµόσια Υπηρεσία                              Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος 

    ή ο ∆ιεθνής Οργανισµός (π.χ. Λύκειο  

    Νυρεµβέργης ή Γραφείο Συµβούλου             (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 

    Εκπαίδευσης Βόννης, ΟΗΕ κ.λ.π.)        

3) Αναγράφεται το όνοµα του παιδιού.   
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Βεβαιώνεται ότι  ο/η ...................................................... είναι ελληνικής καταγωγής, 

κατοικεί µόνιµα και ασκεί τις επαγγελµατικές του/της δραστηριότητες  ή είναι υπάλληλος του Ελληνικού 

κράτους, αποσπασµένος σε ελληνική δηµόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή οργανισµό στον 

οποίο µετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ηµερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία 

πενταετία (5), δηλαδή από ........................ µέχρι και ........................ στη χώρα ............. 

Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλλει το παιδί του/της.............. αίτηση εισαγωγής 

σε τµήµα ή σχολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                            Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος 

 

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 
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……………………….. ………………………….. (Αρµόδια εκπαιδευτική αρχή) 

                                      

 

 

 �:�<9(;7
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………φοίτησε πλήρως στις παρακάτω τάξεις ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης …………… (τάξη)  κατά τα σχολικά έτη: ................ 

 

 

 

 

 

                                                                ....................................... 20... 

                                                                              Ο  βεβαιών (τίτλος θέσης) 

 

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 
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……………………………………………… (Σχολείο αποφοίτησης στην Ελλάδα) 

 

�:�<9(;7
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………… έκανε εγγραφή στην …………. τάξη του …………………… 

Γενικού Λυκείου µε την αριθ. ………….………Απόφαση Γραφείου/∆ιεύθυνσης ∆.Ε. προερχόµενος από 

το σχολείο……………............... 

 

 

 

                                                                     ....................................... 20... 

                                                                                  Ο  βεβαιών (τίτλος θέσης) 

                                                                              

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 
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.......................................(∆/νση ΠΟ∆Ε του Υπ. Παιδείας ή Γρφ. Β΄/θµιας Εκπ/σης ή Συντονιστές Εκπ/σης 

ελληνικών διπλωµατικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού) 

 

�:�<9(;7
Βεβαιώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη Χώρα µας, η µέση γενική βαθµολογία του 

τίτλου απόλυσης από το Σχολείο ......................... που έχει ο/η ............................... είναι 

..................................... (αριθµητικώς και ολογράφως) σε αντιστοιχία εικοσάβαθµης (0- 20) βαθµολογικής 

κλίµακας. 

 

 

 

 

* Η βεβαίωση αυτή απαιτείται                                                     ....................................... 20... 

  µόνο για υποψηφίους                                  Ο βεβαιών (τίτλος θέσης) 

  της κατηγορίας 3 και 5 (αποφοίτων 

  ξένων σχολείων που λειτουργούν 

  στο εξωτερικό)                                     (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 
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............................................................(Αρµόδια εκπαιδευτική ή διπλωµατική αρχή) 

 �:�<9(;7
Βεβαιώνεται ότι το σχολείο .................................. από το οποίο αποφοίτησε ο/η .................................... 

(ονοµατεπώνυµο) ακολουθεί το πρόγραµµα σπουδών της ........................................... (όνοµα χώρας) και  

ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα µας, ο τίτλος απόλυσης από το ανωτέρω Σχολείο του 

παρέχει δικαίωµα να εισαχθεί σε Πανεπιστηµιακές Σχολές. 

 

 

 

                                                        ....................................... 20... 

     

                                                                        

                                                                                          Ο βεβαιών (τίτλος θέσης) 

 

                                                        

                                                                              (υπογραφή – σφραγίδα – ονοµατεπώνυµο) 

 

 

 

 

 


