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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην έρευνα μας προσανατολιστήκαμε κυρίως στα ευρωπαικά ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης τα λεγόμενα Ανοικτά Πανεπιστήμια (open universities) που είναι: 

 The Open University (UKOU)  - Μεγάλη Βρετανία 

 Fernuniversität in Hagen – Γερμανία 

 Open Universiteit  - Ολλανδία 

 Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno (UTIU)  - Ιταλία 

 Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)  – Ισπανία 

 Universitat Oberta de Catalunya (OUC)  Ισπανία (Καταλονία) 

 Universidade Aberta (UAB)  - Πορτογαλία 

 Oscail DCU Distance Education  - Ιρλανδία 

 Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz (ZFUL) – Αυστρία 

 Universitare Fernstudien Schweisz (Schweizer Fernuni)  - Ελεβετία 

 Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)  - Γαλλία 

Οι χώρες σαν την Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν το πιο χαμηλό κόστος σπουδών. Οι ΗΠΑ έχουν το 

υψηλότερο κόστος σπουδών. Οι Έλληνες προτιμούν να σπουδάσουν στην Αγγλία. Το κόστος σπουδών 

αλλάζει δραματικά αν σπουδάζεις στο Λονδίνο ή στα προάστια της Αγγλία. 
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Εισαγωγή 
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον και η ταχύτητα της διάδοσης των 

πληροφοριών οδηγούν στην ανάγκη των ατόμων για επικαιροποίηση των γνώσεών τους και συνεχή 

επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση. Οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες δεν επαρκούν πλέον για 

να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας, ανανεώνονται σταδιακά με την υιοθέτηση καινοτόμων 

μεθόδων εκπαίδευσης. 

Μία μέθοδος που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, είναι η «Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση». 

Πρόκειται για την υλοποίηση της φιλοσοφίας της ανοικτής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, η 

οποία καταργεί τους περιορισμούς της συμβατικής διδασκαλίας, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και συμβάλλει 

στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν τόσο πριν αλλά κυρίως μετά την ένταξη των ατόμων στην 

αγορά εργασίας. 

Με την παρούσα εργασία μας γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί το κόστος σπουδών με την «Εξ 

Αποστάσεως εκπαίδευση» 
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ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 

1.  Η αναγκαιότητα ύπαρξης της Ανοικτής και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στον 

επιστημονικό χώρο. 
Το παραδοσιακό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην σύγχρονη εποχή όχι μόνο θέτει περιορισμούς  

στους ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν σε πτυχιακό επίπεδο,  αλλά αδυνατεί και να ικανοποιήσει τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες για δια βίου κατάρτιση και εκπαίδευση που δημιουργούνται εξ αιτίας κοινωνικό-
οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. 

Περιορισμοί και αδυναμίες του Παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος1: 

 Η υποχρεωτική παρουσία του σπουδαστή στις αίθουσες για την παρακολούθηση της διδασκαλίας. 
 Ο θεσμός των εξαιρετικά ανταγωνιστικών εισαγωγικών εξετάσεων των οποίων η μορφή και το 

αντικείμενο έχει αλλάξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, θέτοντας  συνεχώς μόνο εμπόδια 
οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να σπουδάσει. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σε συνέντευξη του 
ο πρώην Γενικός  Γραμματέας του Υπ.Ε.Π.Θ. Ανδρέας Καραμάνος2 και όπως αυτά δημοσιεύονται 
στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ4 

σχεδόν μόνο το 50% των υποψηφίων εισάγονται στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ3
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2006-07 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
10% 90% 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 

ΛΥΚΕΙΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ   

ΤΕΕ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 19332 79748 702 18841 848 119471 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΑ ΠΑΝ/ΜΙΑ 
3899 34345 270 0 0 38514 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΑ ΤΕΙ 
3855 17777 58 3918 270 25878 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 
7754 52122 328 3918 270 64392 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
40,11% 65,36% 46,72% 20,80% 31,84% 53,90% 

 Η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για έξοδα φροντιστηρίων σε οικογένειες που σπουδάζουν 2-3 
παιδιά, για την εισαγωγή τους σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων το πτυχίο βοηθά 
στην επαγγελματική αποκατάσταση. 

 Το μεγάλο οικονομικό κόστος για να σπουδάσει κάποιος σε πόλη μακριά από την πόλη της κύριας 
κατοικίας του. 

 Το στενό φάσμα ηλικιών που γίνεται αποδεκτό για σπουδές στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
 

 

                                                           
1
 « Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» Θεσμοί και λειτουργίες Τόμος Α,  κεφ. 1,σελ. 26 

2
 Καραμάνος Α. Συνέντευξη τύπου site:www.ypepth.gr/docs/24_8_06_s_t_vaseis.doc 

3Δελτίο Τύπου, (2006) Υπ.Ε.Π.Θ. site:www.ypepth.gr/docs/24_8_06_d_t1. 
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Τα ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
Τα ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα Ανοικτά Πανεπιστήμια 

(open universities) στα οποία η εποπτεία, η παρακολούθηση, η επικοινωνία και η μελέτη παρέχεται εξ 

αποστάσεως και επικεντρώνονται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό 

και ηλεκτρονικό, διαδικτυακό), ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται στο πλαίσιο 

χρονοδιαγράμματος στο οποίο συνδυάζονται, εντάσσονται και προγραμματίζονται η αυτομελέτη, 

συμβουλευτικές συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις, σύστημα αξιολόγησης, κ.λπ. Οι διαδικασίες εισαγωγής, η 

μορφή διδασκαλίας, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και 

η ύπαρξη ή/και το ύψος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στις δαπάνες των σπουδών τους διαφέρουν 

ανάλογα με το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό, και τα οποία οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να 

εξετάσουν και να αποδεχθούν με βεβαιότητα πριν την τελική τους επιλογή. 

The Open University (UKOU)  - Μεγάλη Βρετανία 

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Αγγλία αποτελεί ανεξάρτητο και αυτόνομο οργανισμό, αναγνωρισμένο από 

το Αγγλικό κράτος, πρωτοπόρο παγκοσμίως στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Απονέμει τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου, διπλώματα συνεκτίμησης και 

προγράμματα δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης σε γνωστικά αντικείμενα όπως Τέχνες, Εκπαίδευση και 

Γλώσσα, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Νομική και Δίκαιο Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Επιστήμη των 

Υπολογιστών και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες. 

Fernuniversität in Hagen – Γερμανία 

Αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα ανώτατης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γερμανία. Προσφέρει 

τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο ενώ διατηρεί πλήθος ερευνητικών 

προγραμμάτων στους ευρύτερους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και του Πολιτισμού, των 

Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών, του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Open Universiteit  - Ολλανδία 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο χρηματοδοτούμενο από την 

Ολλανδική κυβέρνηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο με πλούσιες 

εκπαιδευτικές, ερευνητικές δραστηριότητες και την συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και διεθνή δίκτυα 

συνεργασίας. Προσφέρει πλήρως διαπιστευμένα πτυχία ή προγράμματα master στο Δίκαιο, Διοίκηση, 

Επιστήμη Υπολογιστών, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Επιστήμες, Επιστήμες Μάθησης και Ψυχολογίας και 

δυνατότητες έμμισθης απασχόλησης.  

Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno (UTIU)  - Ιταλία 

Η νομική έδρα των εργασιών είναι στη Ρώμη (Rome Corso Vittorio Emanuele II, n. 39). Η νομική έδρα των 

εργασιών του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO είναι στη Ρώμη ενώ περαιτέρω 

διαχειριστικές έδρες λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας και του εξωτερικού και αποκαλούνται 

"Tεχνολογικοί Πόλοι". Το UNINETTUNO απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους του πρώτου και δεύτερου 

επιπέδου: βαθμίδα (L), ειδική βαθμίδα (LS), δίπλωμα ειδίκευσης (DS). Απονέμει επίσης Μεταπτυχιακούς 

τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Απονέμει επίσης Μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου 

επιπέδου για τα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών, Νομικής, Μηχανολογίας, Φιλολογίας, 

Ψυχολογίας, Επιστήμη της Επικοινωνίας. 

Για την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες πληροφοριών το UNINETTUNO χρησιμοποιεί αποκλειστικά και 

μόνο εξ 'αποστάσεως εργαλεία, υπηρεσίες τηλεματικής και εργαλεία ΤΠΕ και δεσμεύεται στην παροχή 

χρήσης τους μέσω του διαδικτύου για όλο το 24ωρο εξαιρουμένου της διαδικασίας των εξετάσεων και την 

τελική εξέταση που ορίζεται για το κάθε πρόγραμμα. Η φοίτηση υπόκειται σε Κανόνες πληρωμής 
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πανεπιστημιακών διδάκτρων, όπως αυτοί ορίζονται μεταξύ άλλων στο Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό, 

συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου. 

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)  – Ισπανία 

Το UNED είναι επίσημα αναγνωρισμένο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το κράτος της Ισπανίας με έδρα την 

Μαδρίτη. Αποτελεί έναν αυτόνομο οργανισμό που τελεί υπό την κηδεμονία του Υπουργείου Παιδείας και 

Επιστημών και της Ισπανικής Κυβέρνησης. Παρέχει μαθήματα αποκλειστικά εξ αποστάσεως με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μέσω των εικονικών μαθημάτων στο 

Διαδίκτυο, εκπαιδευτικής τηλεόρασης, ραδιοφωνικών προγραμμάτων και σεμιναριακών μαθημάτων. 

Απονείμει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα 

των Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Περιβαλλοντικών, Φυσικών και Επιστημών Υγείας, 

Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής, Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επιπλέον λειτουργεί 

προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και θερινό σχολείο για διάφορες από τις παραπάνω περιοχές γνώσεις. 

Universitat Oberta de Catalunya (OUC)  Ισπανία (Καταλονία) 

To Universitat Oberta de Catalunya ή Open University of Catalonia είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο 
[4],

τοτο το 

οποίο εποπτεύεται από το Δημόσιο Ίδρυμα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (FUOC), με έδρα 

την Βαρκελώνη της Ισπανίας και κέντρα στήριξης στην Καταλονία και την υπόλοιπη Ισπανία, στην 

Ανδόρα, στην Ιταλία και στην Λατινική Αμερική. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν εικονικό πανεπιστήμιο, το 

οποίο αποδίδει τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε περίπου 850 ειδικότητες 

(περιοχές γνώσεις: Μελέτες Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μελέτες της Επιστήμης της 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μελέτες Επιστημών Υγείας, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες, 

Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήμη Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Πολυμέσων, 

Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες), διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της 

Γνώσης, Εκπαίδευση και ΤΠΕ (e-learning), πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων και προγράμματα 

εικονικής κινητικότητας στα Πολυμέσα και Τηλεπικοινωνίες, Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες, 

Εκπαίδευση και ΤΠΕ (e-learning). 

Universidade Aberta (UAB)  - Πορτογαλία 

Το Universidade Aberta (Ανοικτό Πανεπιστήμιο) είναι το μοναδικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημόσιο 

πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία από το 1988 με πλήρη διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική 

αυτονομία. Η έδρα του βρίσκεται στη Λισαβόνα, με περιφερειακά κέντρα στην Κοΐμπρα και Πόρτο, καθώς 

και κέντρα μελέτης σε όλη τη χώρα. Η διδασκαλία και η επιστημονική έρευνα εστιάζει στις ανθρωπιστικές 

και κοινωνικές επιστήμες, στα μαθηματικά και εφαρμοσμένες επιστήμες, τα οποία εξετάζονται με τη χρήση 

εργαλείων εικονικής μάθησης και αποδίδουν τίτλους σπουδών σε βασικό,μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

επίπεδο. 

Oscail DCU Distance Education  - Ιρλανδία 

Το Oscail είναι κέντρο παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διαπιστευμένο από το Πανεπιστήμιο του 

Δουβλίνου με επιλογές βασικών σπουδών στον Ανθρωπισμό, την Ιστορία και τις Τεχνολογίες 

Πληροφόρησης και μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών 

αντικειμένων. 

Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz (ZFUL) – Αυστρία 

Το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Αυστρία ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Linz και είναι 

πλήρως ενσωματωμένο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Αυστρίας. Συνεργαζόμενο επίσης με 

το FernUniversitat in Hagen αποδίδει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο 

στους ευρύτερους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και του Πολιτισμού, Μαθηματικών και της 

Επιστήμης των Υπολογιστών, του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Universitare Fernstudien Schweisz (Schweizer Fernuni)  - Ελεβετία 

Το Πανεπιστήμιο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελβετία προσφέρει εκπαίδευση για περίπου 20 

προγράμματα απαλλαγμένα από αυστηρά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών βασικού και 

μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στα Αγγλικά και Γαλλικά. Η 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=es%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Abierta_de_Catalu%25C3%25B1a&usg=ALkJrhgZ-98qEU7n6x5BYWgDxGk_mgI2wQ#cite_note-3
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=es%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.uoc.edu/portal/castellano/estudis_arees/arts_humanitats/index.html&usg=ALkJrhiGI1FnwSYEXiah6-sdZNVMYWrF_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=es%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.uoc.edu/portal/castellano/estudis_arees/arts_humanitats/index.html&usg=ALkJrhiGI1FnwSYEXiah6-sdZNVMYWrF_A
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πλειοψηφία των προγραμμάτων διεξάγονται σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σχήματα με άλλα πανεπιστήμια 

της Ευρώπης. Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτει είναι: ψυχολογία, οικονομικές επιστήμες, μαθηματικά, 

επικοινωνίες και τεχνολογία πληροφόρησης, τέχνες. 

Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)  - Γαλλία 

Το Εθνικό Κέντρο για την Εκπαίδευση από Απόσταση (CNED) είναι ένας δημόσιος φορέας του 

Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας που προσφέρει εξ αποστάσεως μαθήματα με περίπου 500 προγράμματα 

σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (στοιχειώδη εκπαίδευση, σχολείο, λύκειο, πανεπιστήμιο), για 

επαγγελματίες τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι παρόν σε όλη την γαλλική επικράτεια μέσω οκτώ ινστιτούτων του 

(Grenoble, Lille, Lyon, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse και Vanves). Τομείς κατάρτισης. Οι Τομείς 

κατάρτισης νομική, πολιτικές επιστήμες, οικονομία, διοίκηση, εμπόριο και τουρισμός, βιομηχανία, 

τεχνολογίες πολυμέσων, υγεία, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες, τέχνες, κ.ά. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε το κόστος σπουδών στα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 Οι χώρες σαν την Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν το πιο χαμηλό κόστος σπουδών 

 Οι ΗΠΑ έχουν το υψηλότερο κόστος σπουδών 

 Οι Έλληνες προτιμούν να σπουδάσουν στην Αγγλία  

 Ο αριθμός των φοιτητών στις ΗΠΑ είναι αδιευκρίνιστος 

 Το κόστος σπουδών αλλάζει δραματικά αν σπουδάζεις στο Λονδίνο ή στα προάστια της Αγγλία 

 

  



12 
 

Βιβλιογραφία 
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» Θεσμοί και λειτουργίες Τόμος Α, Ενότ. 1.2, Πάτρα, ,  Εκδόσεις  Ε.Α.Π.  

Δελτίο Τύπου, (2006) Υπ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο Online στη διεύθυνση: www.ypepth.gr/docs/24_8_06_d_t1.doc 

[πρόσβαση 21/11/06]. 

Καραμάνος Α., (2006) Συνέντευξη Τύπου Υπ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο Online στη διεύθυνση: 

www.ypepth.gr/docs/24_8_06_s_t_vaseis.doc [πρόσβαση 21/11/06]. 

Ματραλής Χ., (1998) Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. Ενότητα 2.5 Πάτρα,  

Εκδόσεις Ε.Α.Π.  

Rowntree D., “Exploring Open and Distance Learning”, Kogan Page, London, 1994. 
 

http://www.look4studies.com/ekpaideusi-teleutaia-nea-spoudes-exwteriko-kostos-zwis.html 

http://dasta.ionio.gr/liaison/pages/teleducation_openunis 

http://www.look4studies.com/ekpaideusi-teleutaia-nea-spoudes-exwteriko-kostos-zwis.html
http://dasta.ionio.gr/liaison/pages/teleducation_openunis

