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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο καο ζέζακε θάπνηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπκε φηη 

θαηαθέξακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη ήηαλ νη εμήο: 

 λα κάζνπκε ηηο παξνρέο ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηεο πφιεο καο 

 λα δηεξεπλήζνπκε ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζρνιέο απηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο  

 λα παξνπζηάζνπκε ηηο πξννπηηθέο-δηεμφδνπο πνπ απνθηά έλαο πηπρηνχρνο ηνπ 

παλεπηζηήκηνπ απηνχ  

 θαη ηέινο, λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ην 

θχξνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ ζε ζρέζε κε άιια 

παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο  

 

ηελ εξγαζία καο ρξεζηκνπνηήζακε δηάθνξεο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα πινπνηήζνπκε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηφρνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζακε: 

 Σν δηαδίθηπν 

 Δγθπθινπαίδεηεο θαη πεξηνδηθά 

 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απφ ηνλ θαζεγεηή καο Α.Γειιαηφια (ΠΔ09) 

ΠΡΟΛΟΓΟ  

Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ απνηειεί έλα παλειιελίσο θαη δηεζλψο δηαθεθξηκέλν θαη 

θαηαμησκέλν Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ράξε ζηελ πνιπζρηδή θαη θαηλνηφκα 

δξάζε ηνπ ζε ηνκείο ηφζν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκψλ πγείαο φζν θαη 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ζηα φξηα ηεο 

πφιεο ηεο Πάηξαο επηηξέπεη ηελ επαθή ηνπ κε έλαλ πινχζην θπζηθφ πεξίγπξν θαη ηελ 

πνιχπιεπξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ άλζεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Σν Παλεπηζηήκην ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1964 κε φξακα λα απνηειέζεη έλα πξφηππν 

παλεπηζηήκην πνπ λα θαιιηεξγεί ην πλεχκα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

πξνφδνπ. Ο ζηφρνο ζηαδηαθά επηηπγράλεηαη ράξε ζηελ αμηνζεκείσηε εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.  

 

ΕΙΑΓΩΓΗ         

 ΣΟΠΟΘΔΗΑ                                                                                                                       

Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ηδξχζεθε ην 1964 θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζπληέιεζε ζηελ 

απνθέληξσζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Σν Παλεπηζηήκην 

αλαπηχζζεηαη ζε εληαίν ρψξν 4.500 ζηξεκκάησλ, ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, πνπ 
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 βξίζθεηαη Β.Α. θαη ζε απφζηαζε 12 ρικ. ηεο πφιεο ησλ Παηξψλ, ζην δήκν Ρίνπ, ζε 

κία εμαίζηα ηνπνζεζία κε ζέα ηνλ Παηξατθφ θαη Κνξηλζηαθφ Κφιπν.  

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1
Ζ
  

ΑΗΣΗΑ-ΣΟΥΟΗ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ ήηαλ  πνιηηηθνί 

,νηθνλνκηθνί ,εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη πνιηηηζηηθνί.  

ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ 

 ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

 δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

 εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ 

 ππνζηήξημε απφ Ο.Ο..Α. θαη Γηεζλή Σξάπεδα 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ 

 ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο κε ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ 

κέζσ ηεο ζχδεπμεο Παλεπηζηεκίνπ – εξγαζίαο  

 ην λέν Παλεπηζηήκην ζα επέθεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Πάηξα 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

 κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ Διιήλσλ πνπ θεχγνπλ ζην Δμσηεξηθφ γηα ζπνπδέο 

 πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ 

 άλνηγκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνο κηα επξχηεξε θνηλσληθή νκάδα 

http://www.upatras.gr/index/page/id/66
http://www.upatras.gr/index/page/id/67
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ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ 

 αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζε πνιηηηζηηθά, θαξλαβαιηθά, αζιεηηθά, ινγνηερληθά θαη 

κνπζηθά δξψκελα  

Σκοπόρ ηηρ ιδπύζεωρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε 

πνπ ζπλφδεπε ην ζρέδην Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ζηε Βνπιή, ήηαλ: 

 ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα ζεκάησλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο κε έκθαζε ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο, ηελ Σερλνινγία, ηηο Οηθνλνκηθέο θαη 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη ηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 

 ε εθπαίδεπζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, 

 ε αλαραίηηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμφδνπ ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ, 

 ε δηεπθφιπλζε ηεο επαλφδνπ ζηε ρψξα Διιήλσλ επηζηεκφλσλ θαη θαζεγεηψλ πνπ 

ζηαδηνδξνκνχζαλ ζε παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο, 

 ε ίδξπζε ελφο πξνηχπνπ παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν ζα επέθεξε βειηίσζε ζηα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ άιισλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ζα δηεπθφιπλε ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη 

 ε ζπλεηζθνξά ζην πλεχκα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ζρέζεσλ κε παλεπηζηήκηα άιισλ ρσξψλ αλαιφγνπ 

επηπέδνπ αλάπηπμεο, ζηνηρείν πνπ ζα πξνζέδηδε δηεζλή ραξαθηήξα ζηελ απνζηνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο. 

 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 

 

Ηζηνξηθφ ίδξπζεο θαη 

ζηέγαζεο  

     Σν Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ ηδξχζεθε κε ην 

Ν.Γ. 4425 ηεο 11εο 

Ννεκβξίνπ 1964 σο 

απηνδηνηθνχκελν 

Ν.Π.Γ.Γ. ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, 

ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  Γηνηθεηηθ

ήο Αλάπηπμεο ηεο Υψξαο. 

Σα εγθαίληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηειέζηεθαλ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1966. 
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     Σν Παλεπηζηήκην ζηεγάζηεθε αξρηθά ζε νίθεκα ην νπνίν παξαρσξήζεθε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ (Ο..Κ.) ζην θέληξν ηεο Πάηξαο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

Παλεπηζηεκηνχπνιεο επειέγε ην 1968 έθηαζε 2.500 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ρίνπ, 8 ρκ. απφ ην θέληξν ηεο Πάηξαο, ε νπνία απαιινηξηψζεθε ππέξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν 

1972 αλαηέζεθε ε εθπφλεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο, ε νπνία 

ζπληειέζηεθε ζε δχν θάζεηο θαη ελεθξίζε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνλ Ηνχλην ηνπ 1973. 

 

    Ηζηνξηθφ δηνίθεζεο 

     Ζ δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

αλαηέζεθε αξρηθά ζε πεληακειή 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ 

9ε Ηαλνπαξίνπ 1965 κε έδξα ηελ 

Αζήλα. Έξγν ηεο επηηξνπήο απηήο 

απεηέιεζε ε νξγάλσζε ησλ 

ζρνιψλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη γεληθά ε 

ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δλ ζπλερεία, ε έδξα ηεο Δπηηξνπήο 

κεηαθέξζεθε ζηελ Πάηξα, ελψ αξγφηεξα ε Δπηηξνπή έγηλε επηακειήο. 

     Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έπαπζε λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1974, νπφηε 

εθαξκφζηεθαλ ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ νη πεξί Παλεπηζηεκηαθψλ Αξρψλ δηαηάμεηο πνπ 

ίζρπαλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο εμειέγεζαλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ θαζεγεηψλ νη Παλεπηζηεκηαθέο Αξρέο θαη ε πξψηε χγθιεηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε εηήζηα ζεηεία. 

     Έσο ζήκεξα, αμηφινγνη αθαδεκατθνί θαζεγεηέο επάλδξσζαλ ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Χο πξψηνο Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, απφ ην 1974 έσο ην 1975, 

εμειέγε ν Αλαζηάζηνο Ενχκπνο, θαζεγεηήο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο, ελψ πξψηνη 

Αληηπξπηάλεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηεηέιεζαλ απφ ην 1983 έσο ην 1986 νη θαζεγεηέο ηεο 

ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αλδξέαο Φηιίππνπ θαη ηαχξνο Βνιηψηεο. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Ηζηνξηθφ 
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δηαθξίζεσλ θαη επηηεπγκάησλ 

     Ζ εμειηθηηθή πνξεία θαη ε δηαθεθξηκέλε παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηφζν ζηνλ εγρψξην 

φζν θαη ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ζηίβν δηθαηψλεη ην φξακα θαη ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο 

ίδξπζήο ηνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ηζρπξή ζηνπο θιάδνπο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ησλ Δπηζηεκψλ Μεραληθνχ, ηθαλνπνηεηηθή ζηνπο θιάδνπο ησλ Δπηζηεκψλ 

Τγείαο θαη ησλ Παηδαγσγηθψλ Δπηζηεκψλ θαη κηθξφηεξε ζηνπο θιάδνπο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ησλ άιισλ Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

     Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπνίαο 

ιακβάλεη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο. Γηα ηελ πεξίνδν 2004-2008, 

ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπ ην θαηέηαμε ζηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 

ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπηπιένλ, γηα πξψηε θνξά ην 2010 ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

ζπκκεηείρε ζηηο ζπλνιηθέο ιίζηεο θαηάηαμεο ηεο QS, θαηαθηψληαο ηηο ζέζεηο 601-650. Γηα ηηο 

εηδηθφηεηεο ησλ Υεκηθψλ θαη ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ην Παλεπηζηήκην ηνπνζεηήζεθε 

ζηηο ζέζεηο 101-150 θαη 51-100 αληηζηνίρσο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σέινο, ζηελ επξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 2012 θαηέθηεζε ηε δεχηεξε ζέζε αλάκεζα ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

ράξε ζηελ ππνινγίζηκε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επξσπατθά θαη εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

Πξνζάξηεζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδαο 

     Με ην Π.Γ. 89/4-6-2013 (ΦΔΚ Α' 130/5-6-13), εληάζζεηαη ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ην 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο πνπ εδξεχεη ζην Αγξίλην. Οη ελέξγεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ 

Αγξηλίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηδξχκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο μεθίλεζαλ θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ '70, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ην 1985 ζηε δεκηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο, ε νπνία 

ππάγνληαλ δηνηθεηηθά ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη ιεηηνχξγεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν έσο ην 

1996 νπφηε θαη κεηαθέξζεθε πιήξσο ζηελ Πάηξα. ηε ζέζε απηήο ηεο ζρνιήο 

δεκηνπξγήζεθαλ ην 1998 δχν λέα ηκήκαηα ππαγφκελα ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

Αθνινχζεζε ε ίδξπζε θαη άιισλ ηκεκάησλ, κέρξη ηελ απφθαζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2009 

κε ηνλ Ν. 3794 (ΦΔΚ Α 156/4.9.2009) γηα ηελ 

ίδξπζε αλεμάξηεηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ 

πφιε, φπσο πξνβιεπφηαλ ήδε απφ ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα ηνπ 1998. To Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Διιάδαο δηέζεηε ηξία ελεξγά ηκήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ε ζηφρεπζε ησλ νπνίσλ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηε 

δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ππεδείθλπε ηελ επηδίσμε ζχλδεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

παξαγσγή, κε έκθαζε ζηηο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο δπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο ρψξαο 

γεληθφηεξα. 
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Δλφηεηα 2
ε
 : ΥΟΛΔ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

 

    Σν Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο είλαη ην ηξίην Παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο απφ άπνςε 

θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ, δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, αξηζκνχ Σκεκάησλ 

θαη απνλεκνκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ.    

    ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θνηηνχλ ζήκεξα 22.585 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 2.343 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  αλέξρνληαη 

ζε 738, ελψ ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ  ζε 22. Δπίζεο, ην αθαδεκατθφ 

έξγν ζπλεπηθνπξνχλ 167 κέιε θαη 481 κέιε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 ην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ 24 Σκήκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαιχπηνληαο ζρεδφλ 

φιν ην θάζκα ησλ επηζηεκψλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε πέληε ζρνιέο , δηαζέηνπλ 112 

Δξγαζηήξηα θαη 14 Κιηληθέο πιήξσο εμνπιηζκέλεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ  

Ηδξχζεθε ζηηο 19 Οθησβξίνπ 1966 σο Φςζικομαθημαηική Σσολή θαη κεηνλνκάζζεθε ην 1983. 

Πεξηιακβάλεη  ηα  εμήο έμη ηκήκαηα 

 Σκήκα Φπζηθήο 

  Σκήκα Υεκείαο  

 Σκήκα Μαζεκαηηθψλ  

 Σκήκα Βηνινγίαο 

  Σκήκα Γεσινγίαο  

 Σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ 

Πνιπηερληθή ρνιή  

Ηδξχζεθε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 1967. Τπάξρνπλ ηα εμήο  επηά ηκήκαηα: 

 Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

 Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

 Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο 

 Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο  

Ηδξχζεθε ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1977 σο «Ηαηξηθή ρνιή» θαη αλαδηνξγαλψζεθε ην 1983 σο 

«ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο». Απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: 

 Σκήκα Ηαηξηθήο  

 Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο 

 

ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

Ηδξχζεθε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1989. Σα ηκήκαηά ηεο είλαη ηα αθφινπζα πέληε: 

http://www.upatras.gr/index/page/id/4
https://el.wikipedia.org/wiki/1966
https://el.wikipedia.org/wiki/1983
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%97/%CE%A5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1977
https://el.wikipedia.org/wiki/1983
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
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 Σκήκα Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

 Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

 Σκήκα Φηινινγίαο 

 Σκήκα Φηινζνθίαο 

ρνιή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Ηδξχζεθε ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2013 θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα ηκήκαηα:  

 Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

 Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  

 Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ 

  Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3
Ζ
 ΠΑΡΟΥΔ 

1.Βηβιηνζεθε 

Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο (ΒΚΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2003 ζηεγάδεηαη ζην λέν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηεο νδνχ 

Αξηζηνηέινπο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο, ζηα αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ ηνπ Tκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

Σν λέν θηίξην ηεο ΒΚΠ θαιχπηεη πεξηζζφηεξα απφ 8.000 ηεηξαγσληθά κέηξα θαηαλεκεκέλα 

ζε 4 νξφθνπο. Ζ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ θαη ε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ ζε απηφ αθνινπζεί ζχγρξνλα εξγνλνκηθά πξφηππα, ηθαλνπνηψληαο ην ζχλνιν 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
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ζρεδφλ ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ θαη ρξεζηψλ ηεο ΒΚΠ. Σν θηίξην δηαζέηεη πιήξε 

δηθηπαθή ππνδνκή θαη ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη κπνξεί λα θηινμελήζεη ζηα 

δηάθνξα αλαγλσζηήξηα γηα κειέηε πεξίπνπ 400 άηνκα. 

Οη ζπιινγέο ηεο ΒΚΠ πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ θχξηα ζπιινγή βηβιίσλ & 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κε πεξίπνπ 90.000 

ηφκνπο 

 ηηο ζπιινγέο δσξεψλ κε θπξηφηεξε απηή ηνπ 

Β.Β. Αλησλφπνπινπ 

 θαη ηηο ζπιινγέο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο φπνπ παξέρεηαη πξφζβαζε: 

 ζε πεξηζζφηεξα απφ 12.000 ειεθηξνληθά 

πεξηνδηθά 

 ζε πάλσ απφ 12.000 ειεθηξνληθά βηβιία 

 ζε έλα κεγάιν αξηζκφ βηβιηνγξαθηθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ ΒΚΠ παξέρεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαγγείινπλ άξζξα ή βηβιία απφ 

άιιεο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο Τπεξεζία Γηαδαλεηζκνχ. 

Κηίξην & Τπνδνκέο 

Οη ρψξνη, νη ζπιινγέο θαη νη ππεξεζίεο ηεο ΒΚΠ αλαπηχζνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα - 

νξφθνπο. Γηαηίζεληαη: 

 Σεηξαθφζηεο (400) ζέζεηο κειέηεο ζηα αλαγλσζηήξηα φισλ ησλ νξφθσλ 

 αξάληα ηέζζεξηο (44) ζέζεηο εξγαζίεο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

 Γχν (2) αίζνπζεο ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο κειψλ 

ΓΔΠ, πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε εκεξήζηα βάζε 

 Σξία (3) αηνκηθά αλαγλσζηήξηα 

 Αίζνπζα δηαιέμεσλ ρσξεηηθφηεηαο 70 αηφκσλ 

 Αίζνπζα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ ρσξεηηθφηεηαο 20 αηφκσλ 

 Βεζηηάξην 

 Δθαηφλ είθνζη ηέζζεξηο (124) ζπξίδεο αζθαιείαο 

2.Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

http://www.lis.upatras.gr/Services/ill_EL.php
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Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ην 1995. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία πηζηνπνίεζε πνπ έιαβε απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. (Δζληθφ 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη 

πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ), ην ΚΔΚ ΠΠ εμεηδηθεχεηαη ζηα αθφινπζα 

ζεκαηηθά πεδία: 

 Δπαγγέικαηα Πεξηβάιινληνο 

 Δπαγγέικαηα Τγεηά - Πξφλνηαο 

 Δπαγγέικαηα Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

 Παηδαγσγηθά Δπαγγέικαηα 

 Δπαγγέικαηα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο 

 Δπαγγέικαηα Πιεξνθνξηθήο 

 Δπαγγέικαηα Σνπξηζηηθά θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 Αγξνηηθά Δπαγγέικαηα 

 Δπαγγέικαηα Σερληθά θαη Μεηαθνξψλ. 

Σν ΚΔΚ ΠΠ έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί ζε ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο πνπ ην αληηθείκελν ηνπο 

θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο ηερλνινγίαο, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ ελψ 

παξάιιεια έρεη αλαπηχμεη κεζφδνπο βειηίσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηελ απαζρφιεζε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΚ αθνξνχλ: 

 ζηελ πινπνίεζε: νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ, Πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ Αγνξά Δξγαζίαο θ.α. 

 ζηε δηεμαγσγή: εξεπλψλ, κειεηψλ, εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ. 

 ζηελ παξαγσγή θαη πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Οη ζπλεξγάηεο ηνπ ΚΔΚ είλαη κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαζψο θαη άιινη επηζηήκνλεο πςεινχ επηπέδνπ. Σφζν ε ππνδνκή θαη 

ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ ΚΔΚ φζν θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ην ζηειερψλεη, 

θαζηζηνχλ ην Γξαθείν κία δπλακηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

3.Πξνγξακκα Erasmus 

Σα Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθφηεηαο Φνηηεηψλ αθνξνχλ ζηε κεηάβαζε θνηηεηψλ ζε άιιε 

επξσπατθή ρψξα πιελ ηεο Διιάδαο. 

Με ην Erasmus νη θνηηεηέο έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 ηελ θηλεηηθφηεηα γηα ζπνπδέο 

http://www.upatras.gr/index/page/id/112
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 ηελ θηλεηηθφηεηα γηα πξαθηηθή άζθεζε (placements) 

 ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα επηκφξθσζε 

 ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα δηδαζθαιία 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο δηαβίσζεο 

ζην εμσηεξηθφ, ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο Erasmus. Οη ππνηξνθίεο Erasmus ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ θαη επηδνηνχληαη εθάζηνηε απφ ην Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ κε απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ. 

Γηεζλείο ρέζεηο 

Ο δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεψλ ηνπ 

ηφζν κε ην επξσπατθφ φζν θαη κε ην δηεζλέο αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ απεηέιεζαλ έλαλ απφ 

ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θνηλνπξαμηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, δίθηπα θαη ελψζεηο παλεπηζηεκίσλ, θαζψο θαη κε ηε ζχλαςε 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε πεξηζζφηεξα απφ 200 επξσπατθά παλεπηζηήκηα. 

Πξφγξακκα Erasmus+ 

    Σν ERASMUS+ είλαη ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη λενιαίαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο.  

    Σν λέν πξφγξακκα ERASMUS+, πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014, 

ζπλδπάδεη φια ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε 

λενιαία φπσο, κεηαμχ άιισλ, ην νινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (LLP) 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ην πξφγξακκα «Νενιαία ζε Γξάζε» 

θαη πέληε πξνγξάκκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink θαη 

http://www.upatras.gr/index/page/id/113
https://www.upatras.gr/el/staff_training
https://www.upatras.gr/el/staff_teaching
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ηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο).Σν Erasmus+ πξνσζεί ηε 

δηεζλνπνίεζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ δπλακηθή ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη 

ηεο δηπισκαηίαο κεηαμχ ησλ Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Έρεη σο άκεζν ζηφρν ηε 

ζχλδεζε ηεο αθαδεκατθήο δσήο κε ηηο αλάγθεο εξγαζίαο θαη σο αδηακθηζβήηεηε πξννπηηθή 

ηελ ελζσκάησζε λέσλ πξαθηηθψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη αξηζηείαο θαζψο θαη 

ηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. 

πλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα 

Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηα εμήο ηδξχκαηα: 

  Παλεπηζηήκην Αιεμάλδξεηαο, Αιεμάλδξεηα 

  Παλεπηζηήκην Μαλζνχξα, Μαλζνχξα 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ, Σίξαλα 

  Πνιπηερλείν Σηξάλσλ, Σίξαλα 

  Παλεπηζηήκην Ακπληειαρίκ Ηκπλ Μπαληίο, Μνζηαγθάλεκ 

  Παλεπηζηήκην Πψ, Πψ 

  Παλεπηζηήκην Μπάληα Λνχθα, Μπάληα Λνχθα 

  Παλεπηζηήκην αξάγεβν, αξάγεβν 

  Παλεπηζηήκην Νενθίη Ρίιζθη, Μπιαγθφεβγθξαλη 

  Πνιηηεηαθφ Παλεπηζηήκην Γεσξγίαο, Αηιάληα 

  Παλεπηζηήκην Υάξβαξλη, Βνζηψλε 

  Παλεπηζηήκην Σδνλο Υφπθηλο, Βαιηηκφξε 

  Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Ηνξδαλίαο, Αξ Ράκζα 

  Παλεπηζηήκην Οχιζηεξ, Κφνπιξετλ 

  Παλεπηζηήκην Γξαλάδα, Γξαλάδα 

  Παλεπηζηήκην Σει Αβίβ, Σει Αβίβ 

  Παλεπηζηήκην Καιαβξίαο, Κνδέληζα 

  Παλεπηζηήκην Ρψκε 3, Ρψκε 

  Παλεπηζηήκην Μφληξεαι, Μφληξεαι 

  Παλεπηζηήκην άηκνλ Φξέηδεξ, Μπάξλακπη 

  Παλεπηζηήκην Γηαληάη, Γηαληάη 

  Παλεπηζηήκην ηαλγθνπλθνπάλ, ενχι 

  Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία 

  Γηεζλέο Πεξηβαιινληνινγηθφ Παλεπηζηήκην αθράξνβ, Μηλζθ 

  Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Πνιφηζθ. Πνιφηζθ 

  Αξαβηθφ Παλεπηζηήκην Βεξπηνχ, Βεξπηφο 

  Πνιπηερλείν Βνπθνπξεζηίνπ, Βνπθνπξέζηη 

  Σερληθφ Παλεπηζηήκην Μπηαιηζηφθ, Μπηαιηζηφθ 

  Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Γθληαλζθ, Γθληαλζθ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A4%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BC_%CE%99%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%8E&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8E&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AF%CF%84_%CE%A1%CE%AF%CE%BB%CF%83%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%B5%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%82_%CE%A7%CF%8C%CF%80%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BF%CF%8D%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%B2&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%83%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B7%CF%81%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B7%CF%81%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BA
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  Παλεπηζηήκην Καδίκηεξδ Βηέιθη, Μπηληγθφο 

  Παλεπηζηήκην Κνΐκπξα, Κνΐκπξα 

  Παλεπηζηήκην Σξαλζπιβαλίαο, Μπξαζφβ 

  Παλεπηζηήκην Κινχδ-Ναπφθα, Κινχδ-Ναπφθα 

  Κξαηηθφ Σερληθφ Παλεπηζηήκην Μφζραο Μπφκαλ, Μφζρα 

  Κξαηηθφ Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κνπκπάλ, Κξαζλνληάξ 

  Κξαηηθφ Πνιπηερλείν Αγίαο Πεηξνχπνιεο, Αγία Πεηξνχπνιε 

  Παλεπηζηήκην Βειηγξαδίνπ, Βειηγξάδη 

  Παλεπηζηήκην Νηο, Νηο 

  Παλεπηζηήκην Πξίζηηλα, Μηηξφβηηζα 

 

4.Δπηπξφζζεηεο παξνρέο ηνπ παλεπηζηήκηνπ  πξνο ηνπο θνηηεηέο  

Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ παξέρεη έλα ζχλνιν απφ παξνρέο πξνο ηνπο θνηηεηέο κε ζθνπφ 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο γηα ηε δηάξθεηα θνίηεζεο. ηηο παξνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη  

o ε παξνρή ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο (γηα θνηηεηέο κε ρακειφ νηθνλνκηθφ εηζφδεκα) 

o ην δειηίν θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ 

o ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

o  ην ζηεγαζηηθφ επίδνκα 

o νη ππνηξνθίεο, θαη άιια. 

Δπίζεο, ζηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη έλα ζχλνιν 

απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ΣΔΓΑΖ 

Οη θνηηεηέο ζηεγάδνληαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζηε Φνηηεηηθή Δζηία ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Νεφηεηαο ηα θηίξηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. 

Ζ (κηθξή) Δζηία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, πνπ βξίζθεηαη ζην Πξνάζηην Παηξψλ, 

εμππεξεηεί θπξίσο αιινδαπνχο θνηηεηέο κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδάζθνληεο γηα πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ην Παλεπηζηήκην κέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο. 

Αναλςηικόηεπα: 

Ζ Φνηηεηηθή Δζηία ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηαο παξέρεη δηακνλή ζε πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε.  

Ζ δηάζεζε ησλ δσκαηίσλ ζηε (κηθξή) Δζηία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Πξνάζηην γίλεηαη κε 

πξνηεξαηφηεηα κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ ζπληνληζηψλ-κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Σκεκάησλ πνπ 

δέρνληαη θνηηεηεο μέλσλ παλεπηζηεκίσλ. 

Σέινο, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ζηέγεο ζε ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα θαη 

δσκάηηα ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B6_%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%90%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%90%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B6-%CE%9D%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B6-%CE%9D%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9D%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1_(%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF)
http://www.ein.gr/
http://www.ein.gr/
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ΗΣΗΖ 

Ζ ζίηηζε παξέρεηαη απφ ην Δζηηαηφξην ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Νεφηεηαο, ην νπνίν επξίζθεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, κε ηελ επίδεημε ηεο εηδηθήο θάξηαο 

δσξεάλ ζίηηζεο. 

Ζ ζίηηζε αξρίδεη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

ίηηζε δελ παξέρεηαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ δηαθνπψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα. ε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο απνθαζίδεη ζρεηηθά ε χγθιεηνο γηα παξάηαζε 

ηεο παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ ζίηηζε πεξηιακβάλεη πξστλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ θαγεηφ. 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαγεηνχ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Φνηηεηηθή Δζηία θάζε κήλα. 

Οη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη κε ηελ 

έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη δελ ππάξρεη θαηαιεθηηθή πξνζεζκία. Μεηά ηελ απνδνρή 

ηεο αίηεζεο παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο θάξηα δσξεάλ ζίηηζεο. 

Σέινο, δπλαηφηεηα ζίηηζεο ζηε Φνηηεηηθή Δζηία έρνπλ φινη νη πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη δε δηθαηνχληαη θάξηα δσξεάλ ζίηηζεο κε ηελ θαηαβνιή 

κηθξήο νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο. 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 

Με απηνθίλεην : Σν παλεπηζηήκην είλαη 

πξνζβάζηκν απφ ηελ Δζληθή Οδφ 8α θαη 

απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ιεσθφξν, κε δχν 

δηαζηαπξψζεηο δπηηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά. 

Δπίζεο, πξφζβαζε κπνξεί λα έρεη θαλείο 

απφ ηελ παιηά Δζληθή Οδφ 8 θαη ηελ 

Λεσθφξν Παπαλδξένπ, ε νπνία ελψλεη 

ην Καζηξίηζη θαη ηελ νξνζεηξά Παλαρατθφ. 

Με ηξέλν : Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, 

ν ΟΔ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 

γξακκήο πξναζηηαθνχ Πάηξαο
[7]

. Σν 

παλεπηζηήκην εμππεξεηείηαη θάζε κία ψξα 

(κε κεηεπηβίβαζε ζε αζηηθφ απφ 

Καζηειιφθακπν πξνο Παλεπηζηήκην θαη αληίζηξνθα κε ην ίδην εηζηηήξην). 

Με ιεσθνξείν :Τπάξρνπλ δχν γξακκέο ηνπ αζηηθνχ ΚΣΔΛ Παηξψλ πνπ εμππεξεηνχλ ην 

Παλεπηζηήκην, νη 6 θαη 9. 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΟΗΣΖΣΗΚΟΤ ΔΗΗΣΖΡΗΟΤ (ΠΑΟ) 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12 νη θνηηεηέο ζα παξαιακβάλνπλ ην δειηίν εηδηθνχ 

εηζηηεξίνπ (ΠΑΟ), κεηά απφ ειεθηξνληθή αίηεζε. 

Οι δικαιούσοι ηος νέος δεληίος ειδικού ειζιηηπίος είναι: 

http://www.ein.gr/
http://www.ein.gr/
http://www.upatras.gr/index/page/id/43/file/food.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_8%CE%B1_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2010
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A3%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9B_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
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 Οη θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε 

θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ θαη γηα φζα έηε απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην 

ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζαπμεκέλα θαηά δχν (2) έηε. 

 Οη θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε 

θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ γηα δηπιάζηα έηε απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε 

ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Οη θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ γηα φζα έηε δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ελδεηθηηθφ πξφγξακκα 

δεπηέξνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

 Οη θνηηεηέο ηνπ ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο. 

 Οη θνηηεηέο-πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ θξαηψλ, νη 

νπνίνη ζπνπδάδνπλ ζε εκεδαπφ ΑΔΗ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο “Erasmus” γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζε εκεδαπφ ΑΔΗ. 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη δσξεάλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηή δελ παξέρεηαη απφ θάπνην άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ πεξίζαιςε 

θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθνχλ ηα έηε θνίηεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ πξνζαπμεκέλα θαηά δχν έηε. 

Γηα ηελ παξνρή βηβιηαξίνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, νη 

θνηηεηέο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο.  

Δπίζεο, νη θνηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 

δηθαηνχληαη ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζελείαο (Δ.Κ.Α.Α.), φηαλ ηαμηδεχνπλ ή 

κέλνπλ πξνζσξηλά ζην εμσηεξηθφ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο ρψξεο 

Ννξβεγία, Διβεηία, Ληρηελζηάηλ θαη Ηζιαλδία. 

 

ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Αλψηαησλ θαη Αλψηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ 

εηζάγνληαη κε ην ζχζηεκα ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, ρνξεγείηαη εηήζην ζηεγαζηηθφ 

επίδνκα ίζν κε ρίιηα (1.000) επξψ. 

ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ 

Τπάξρεη πιεζψξα ππνηξνθηψλ θαη δαλείσλ πνπ παξέρνληαη ηφζν ζε πξνπηπρηαθνχο φζν θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο νη ππνηξνθίεο 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Τπνηξνθίεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ * 

http://www.upatras.gr/index/page/id/124
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 Κξαηηθέο Τπνηξνθίεο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) 

 Τπνηξνθίεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

 Τπνηξνθίεο Κιεξνδνηεκάησλ θαη Οξγαληζκψλ 

 Τπνηξνθίεο Ξέλσλ Πνιηηηζηηθψλ Ηδξπκάησλ 

 Τπνηξνθίεο Ηδησηψλ 

 Τπνηξνθίεο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

 Τπνηξνθίεο Ξέλσλ Κπβεξλήζεσλ 

 Τπνηξνθίεο Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ 

*ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 

Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζε κία πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη 

ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη απφ απηνχο ρνξεγεί ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

Οη ππνηξνθίεο απηέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηδίνπο πφξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο δσξεέο ηξίησλ. 

ην πιαίζην απηφ παξέρνληαη ηα αθφινπζα είδε ππνηξνθηψλ: 

 Τπνηξνθίεο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κσλζηαληίλνπ Καξαζνδσξή πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. 

 Τπνηξνθίεο Αλδξέα Μεληδειφπνπινπ γηα ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ, σο έλα απφ ηα κεγάια αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, 

εμαζθαιίδεη φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα νπζηαζηηθή επηζηεκνληθή 

γλψζε θαη κάζεζε κέζα ζε έλα επράξηζην παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη 

επθαηξίεο θαη γηα άιιεο ελδηαθέξνπζεο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην 

 Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηνρή ζε: 

 Πνιηηηζηηθέο Οκάδεο Φνηηεηψλ, φπνπ ν θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη 

δηάθνξα καζήκαηα πάλσ ζην αληηθείκελν ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ:Υνξεπηηθφ, Θεαηξηθφ, Δηθαζηηθφ, Φσηνγξαθηθφ, Μνπζηθφ, 

Κηλεκαηνγξαθηθφ, Λνγνηερληθφ θαη Ραδηνθσληθφ. 

 Υνξσδία 

 Θεαηξηθφ Όκηιν Δξγαδνκέλσλ 

http://www.iky.gr/
http://www.upatras.gr/index/page/id/122
http://www.upatras.gr/index/page/id/121
http://www.upatras.gr/index/page/id/35
http://www.upatras.gr/index/page/id/96
http://www.upatras.gr/index/page/id/97
http://www.upatras.gr/index/page/id/36
http://www.upatras.gr/index/page/id/101
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 Υνξεπηηθφ Όκηιν Πξνζσπηθνχ 

 Διεχζεξεο Γξάζεηο 

Δπίζεο, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο. 

πκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο 

ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλζήθεο κεγάιεο πνιππινθφηεηαο θαη 

ξαγδαίσλ αιιαγψλ, γίλεηαη εκθαλήο φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπνπ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ζα δηεπθνιχλνπλ 

ηα άηνκα λα αζθεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλερείο ηνπο κεηαβάζεηο. Ζ πξνζπάζεηά καο 

ζην πιαίζην ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο επηθεληξψλεηαη: 

 ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο σο κέζν πξνζσπηθήο ελεξγνπνίεζεο 

ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ν νπνίνο λα 

επηηξέπεη ηελ αιιαγή ή αθφκε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηφζν γηα ηελ εμσηεξηθή φζν θαη 

γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, 

 ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, 

 ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ελεξγνπνίεζε σο πξνο ην ρηίζηκν ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, 

 ζηελ εθκάζεζε θαη άζθεζή ηνπ ζηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηεο αηαμίαο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αηφκνπ γηα απηνξξχζκηζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ 

ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ γίλνληαη θάζε ρξφλν 

πάξα πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, είηε απφ 

κέιε θαη νκάδεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

Κνηλφηεηαο είηε απφ πξνζθεθιεκέλνπο εθηφο 

απηήο. 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλαπηχμεσο θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζην 

Παλεπηζηήκην έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή 

Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) 

εκαληηθή ππνδνκή ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

απνηειεί ην Πνιηηηζηηθφ θαη πλεδξηαθφ ηνπ Κέληξν.  

 Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη: 

 Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

 Πνιηηηζηηθή Δβδνκάδα Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

http://www.upatras.gr/index/page/id/98
http://www.upatras.gr/index/page/id/40
http://www.upatras.gr/index/page/id/102
http://www.confer.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/pup/
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 πκπφζηα-πλέδξηα-Ζκεξίδεο-Γηαιέμεηο 

 πλαπιίεο ηεο Υνξσδίαο 

 Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Θεαηξηθνχ Οκίινπ Δξγαδνκέλσλ 

 Δθδειψζεηο ηνπ Υνξεπηηθνχ Οκίινπ Πξνζσπηθνχ 

 Γξάζεηο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Οκάδσλ ησλ Φνηηεηψλ 

 Διεχζεξεο Γξάζεηο 

 Δθζέζεηο έξγσλ δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, θαη άιια 

 πλαπιίεο-Ρεζηηάι 

Σν Παλεπηζηήκην ζπλεξγάδεηαη κε ην ίδξπκα ΣΟΠΑΛΖ, ην ΓΖΠΔΘΔ, θαη ην Γήκν 

Παηξέσλ γηα ζπλαπιίεο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 

ΚΔΝΜΟΠ 

Σν Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη Πξνζέιθπζεο Δζεινληψλ Γνηψλ Μπεινχ ησλ Οζηψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (ΚΔΓΜΟΠ) είλαη έλα θέληξν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ζπζηάζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μνλάδα 

Μεηακφζρεπζεο Αηκνπνηεηηθψλ Κχηηαξσλ ηνπ Αηκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ (ΠΓΝΠ). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ΚΔΓΜΟΠ επηθεληξψλνληαη: 

 ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ ζεκαζία ηεο χπαξμεο εζεινληψλ δνηψλ 

κπεινχ ησλ νζηψλ 

 ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο θαη 

Παγθφζκηαο δεμακελήο εζεινληψλ δνηψλ κπεινχ ησλ νζηψλ 

 ζηελ ελεκέξσζε γηα ηε δσξεά Μπεινχ ησλ Οζηψλ θαη ηελ έληαμε εζεινληψλ δνηψλ 

ζηελ Διιεληθή (ΔΟΜ) θαη Παγθφζκηα Γεμακελή Δζεινληψλ Γνηψλ Μπεινχ ησλ 

Οζηψλ (Bone Marrow Donors Worldwide, BMDW) 

 ζηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκνζηφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη θπξίσο γηα ηε δαπάλε ΖLA ηππνπνίεζεο ησλ εζεινηψλ 

δνηψλ, αλαγθαία γηα ηελ έληαμε ηνπο δφηε ζηελ Παγθφζκηα Γεμακελή Γνηψλ. 

 

http://www.upatras.gr/index/page/id/36
http://www.upatras.gr/index/page/id/101
http://www.upatras.gr/index/page/id/98
http://www.upatras.gr/index/page/id/96
http://www.upatras.gr/index/page/id/40
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην εδξεχεη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο 

θαη ζπγθξνηείηαη απφ έλα ζχκπιεγκα αζιεηηθψλ ρψξσλ πιήξσο αλαθαηληζκέλσλ, φπσο 

θιεηζηφ γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο κε ειεθηξνληθνχο πίλαθεο 

απνηειεζκάησλ θαη θεξθίδεο, αίζνπζα γπκλαζηηθήο, αίζνπζα νξγάλσλ, απνδπηήξηα, ληνπο, 

ζάνπλα. Γηαζέηεη επίζεο ππαίζξηνπο ρψξνπο άζιεζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γηα αγψλεο θαη 

αηνκηθή ή νκαδηθή εθγχκλαζε φπσο γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα θαη θεξθίδεο, 

ζχγρξνλεο ππνδνκέο αγσληζκάησλ ζηίβνπ, ππαίζξηα γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο θαη ηέληο. 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γπκλαζηεξίνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθγχκλαζεο πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο αλαπηχζζεη ζπζηεκαηηθή δξάζε θαη ζηελ δηνξγάλσζε 

αζιεηηθψλ γεγνλφησλ ηνπηθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο. 

Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γπκλαζηεξίνπ νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πξνγξάκκαηα Φπζηθήο Καηάζηαζεο: ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ κπτθή ελδπλάκσζε θαη δηαβαζκίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, αξραξίσλ, πεξηζηαζηαθά αζθνπκέλσλ θαη πξνρσξεκέλσλ. 

 Δζσηεξηθά πξσηαζιήκαηα: ζε εηήζηα βάζε ην γπκλαζηήξην δηνξγαλψλεη εζσηεξηθά 

πξσηαζιήκαηα κε αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ηκεκάησλ ζην πνδφζθαηξν θαη ηελ 

θαιαζνζθαίξηζε. Δπίζεο δηνξγαλψλεη εζσηεξηθά ηνπξλνπά ζην ηέληο, ηελ επηηξαπέδηα 

αληηζθαίξηζε, θαη ην ζθάθη. 

 Παλειιήληα/δηεζλή πξσηαζιήκαηα: σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνχ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην γπκλαζηήξην ζπκκεηέρεη κε αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ζην 

ζχλνιν ησλ Παλειιελίσλ Φνηηεηηθψλ πξσηαζιεκάησλ πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

κε ζηφρν ηελ αλάδεημε πξσηαζιεηψλ πνπ ζα αγσληζηνχλ ζε Παλεπξσπατθά ή δηεζλή 

θνηηεηηθά πξσηαζιήκαηα. 
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ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

Ο Pαδηνθσληθφο ηαζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

νλνκάδεηαη Γίαπινο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, UP FM. Ο UP FM 

εθπέκπεη θαζεκεξηλά απφ ηηο ζπρλφηεηεο ηεο ΔΡΑ Πάηξαο 89,9-

93,9 θαη 92,5 FM.  

«ΣΑ ΜΟΤΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ» 

ΒΟΣΑΝΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

Σν Βνηαληθφ Μνπζείν αλήθεη ζηνλ Σνκέα Βηνινγίαο Φπηψλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο θαη 

δηαηεξεί πεξί ηηο 150.000 δείγκαηα θπηψλ 

ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Eίλαη έλα 

πνιχηηκν αξρείν πνπ ζπλεηζθέξεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αθξηβή έξεπλα ηεο 

Διιεληθήο Υισξίδαο. 

Έρεη γίλεη ειεθηξνληθή θαηαγξαθή κέξνπο 

(40.000 δεηγκάησλ) ηνπ πιηθνχ ηνπ 

Βνηαληθνχ Μνπζείνπ. 

ΕΧΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

Σν Εσνινγηθφ Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ηδξχζεθε ην έηνο 1968 θαη απνηειεί 

κνλάδα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο, ζην θηίξην ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Σνκέα Βηνινγίαο Εψσλ. 

ηηο δεθάδεο πξνζήθεο ηνπ Μνπζείνπ εθηίζεηαη θαηάιιεια κεγάινο αξηζκφο ηαξηρεπκέλσλ ή 

ζπληεξνχκελσλ ζε βάδα δψσλ ηεο ειιεληθήο, θαηά βάζε, παλίδαο γηα παξαηήξεζή ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλε πεξηιεπηηθή ελεκέξσζε ηνπ επηζθέπηε πάλσ ζ απηά. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε 

παξνπζίαζε δηαθφξσλ δψσλ ζηα θπζηθά ηνπο ελδηαηηήκαηα, κέζα απφ ηελ ζρεηηθή 

πξνζνκνίσζε ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο ή κε άιιν επνπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ε νινέλα 

πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε ζέκαηα παλίδαο 

θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο κε ζχγρξνλα πνιπκέζα. Σέινο, ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ειιήλσλ ή μέλσλ επηζηεκφλσλ ζηηο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο εξεπλεηηθέο ζπιινγέο 

ηνπ Σνκέα Βηνινγίαο Εψσλ. 

Σα είδε ησλ εθηηζέκελσλ δψσλ αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηηο θιάζεηο ησλ 

Υνλδξηρζχσλ, Οζηετρζχσλ, Ακθηβίσλ, Δξπεηψλ, Πηελψλ, θαη Θειαζηηθψλ ησλ 

πνλδπισηψλ, ελψ ηα ππφινηπα απνηεινχλ δείγκαηα δηαθφξσλ Αζπνλδχισλ φπσο 

Πνξνθφξσλ, Κληδνδψσλ, Μαιαθίσλ, θσιήθσλ, Δρηλνδέξκσλ, θαη Αξζξνπφδσλ. 
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ΜΟΤΔΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Σν Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη 

Σερλνινγίαο (M.E.T) ζεζκνζεηήζεθε 

ην 2001, σο Δξγαζηήξην ηεο ρνιήο 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σν Μ.Δ.Σ 

αζρνιείηαη κε ηελ απφθηεζε, 

ζπληήξεζε θαη κειέηε (θαηαγξαθή, 

ηεθκεξίσζε, αμηνιφγεζε) ησλ ηεθκεξίσλ ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο πνπ αθνξνχλ 

θαη' αξράο ηα ππάξρνληα ζην Παλεπηζηήκην Σκήκαηα. Σα ηεθκήξηα απηά αθνχ κειεηεζνχλ 

θαη ζπλδπαζηνχλ, απνζεθεχνληαη, ή εθηίζεληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, γηα λα ζπκβάινπλ 

ζηελ έξεπλα, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ςπραγσγία. Οη εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μνπζείνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

ΜΟΤΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 

Σν Μνπζείν Παηδείαο απνηειεί κνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 

Νενειιεληθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Σν Δξγαζηήξην ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1996. 

ην ρψξν ηνπ κνπζείνπ εθηίζεληαη ηζηνξηθά εθπαηδεπηηθά ηεθκήξηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ηφζν απφ ζρνιεία ηεο πεξηνρήο φζν θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ην πιηθφ απηφ 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ, θσηνγξαθίεο απφ ηε ζρνιηθή δσή, ζρνιηθά βηβιία 

καζεηνιφγηα, ράξηεο, αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζξαλία, επνπηηθά κέζα 

δηδαζθαιίαο ζρνιηθνί ηίηινη, ηεηξάδηα, ζεκαίεο, θ.ά. Αθφκε θπιάζζνληαη έληππα πνπ 

αθνξνχλ εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη ζήκεξα. 

ΑΚΟΜΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΆΝΔΗ: 

Ιεξό Ναό : Ο ηεξφο λαφο Αγίνπ Αλδξέα ηειεί θάζε Κπξηαθή Θεία Λεηηνπξγία θαζψο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα.  

Ξελώλα Φηινμελίαο Αιινδαπώλ Επηζθεπηώλ: O Ξελψλαο είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, 

δηαζέηεη εηδηθνχο ρψξνπο, θαηάιιεινπο γηα επηζηεκνληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο 

εθδειψζεηο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο, πνπ είλαη ε πξνψζεζε εξεπλεηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ έξγνπ θαη ζπλεξγαζηψλ 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/index.htm
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/index.htm
http://www.upatras.gr/index/page/id/78
http://www.upatras.gr/index/page/id/78
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ζηνλ ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλαληήζεσλ δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κε επίθεληξν ζχγρξνλεο θαη 

ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπεγάδνπλ απφ ην 

Ίδξπκα. 

Οκάδα ΔΙΑΠΑΩΝ: Σν ΓΗΑΠΑΧΝ είλαη κηα εζεινληηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη θπξίσο 

απφ θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο, απφθνηηνπο, ηνλ Πξχηαλε, κέιε ΓΔΠ θαη 

ηελ ςπρνιφγν ζχκβνπιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. 

ΣΑΘΜΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΕΧΧΝ 

Γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

παλεπηζηεκηνχπνιεο δεκηνπξγήζεθε κε δαπάλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζε έθηαζε 

ηεζζάξσλ ζηξεκκάησλ θαη ήδε ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1996, ηαζκφο Μέξηκλαο 

Εψσλ κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. ην ηαζκφ ζπγθεληξψλνληαη ηα αδέζπνηα ζθπιηά, 

πεξηζάιπνληαη ηα άξξσζηα, πξαγκαηνπνηνχληαη εκβνιηαζκνί θαη ζηεηξψζεηο θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα δηάζεζήο ηνπο δσξεάλ ζε ελδηαθεξφκελα άηνκα. Ζ επζαλαζία θαη ε παξαρψξεζε 

δψσλ γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο έρνπλ απνθιεηζζεί θαηεγνξεκαηηθά. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ 

 

Μέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία  κε ζέκα «Ε.Δ.Ε.Σ.Α: Εςκαιπίερ-Διέξοδοι-Επιλογέρ 

Σποςδών ζηην Ασαΐα» πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο καο «Παλεπηζηήκην Παηξώλ»   

θαηαιήμακε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα  : 

 Ζ γεσγξαθηθή  ζέζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ  ζηα φξηα ηεο πφιεο ηεο 

Πάηξαο επηηξέπεη ηελ επαθή ηνπ κε έλαλ πινχζην θπζηθφ πεξίγπξν θαη ηελ 

πνιχπιεπξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ άλζεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 Ζ Ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο πφιεο καο είλαη ηδηαίηεξα 

αμηφινγε, κε έλα αμηνζεκείσην παξειζφλ πνπ μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 

1964 κε φξακα λα απνηειέζεη έλα πξφηππν παλεπηζηήκην πνπ λα θαιιηεξγεί 

ην πλεχκα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη 

ζήκεξα έρεη θηάζεη λα απνηειεί έλα απφ ηα θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηεο 

Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. 

 

 Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ απνηειεί έλα παλειιελίσο θαη δηεζλψο 

δηαθεθξηκέλν θαη θαηαμησκέλν Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ράξε ζηελ 
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πνιπζρηδή θαη θαηλνηφκα δξάζε ηνπ ζε ηνκείο ηφζν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ 

θαη ησλ επηζηεκψλ πγείαο φζν θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ.  

 

 Σέινο, παξέρεη πιήζνο παξνρψλ ζε έλαλ ηφζν πξνπηπρηαθφ θνηηεηή φζν θαη 

ζε έλαλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ. Καζψο επίζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, ην Παλεπηζηήκην έρεη ελζηεξληζηεί ηηο αξρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

http://www.upatras.gr/  

http://erent.upatras.gr/  

http://www.upatras.gr/inaos/leitourgia.html 

http://www.confer.upatras.gr/about.php 

https://el.wikipedia.org/wiki 

 

 

           2)  Ζ  ΛΖΦΖ  ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε δσή καο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα ζπλερήο αιπζίδα 

κηθξψλ ή κεγάισλ, ζνβαξψλ ή ιηγφηεξν ζνβαξψλ, αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ, πξνζσπηθψλ ή 

επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ, ε δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο θαζψο θαη ην απνηέιεζκα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, θαηέρνπλ θνκβηθή ζέζε ηφζν ζηε ζηαδηνδξνκία θάζε αλζξψπνπ φζν 

θαη ζηε δσή ηνπ γεληθφηεξα.   

 

ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΗΓΖ  ΑΠΟΦΑΖ 

Τπφ ηε ζηελή έλλνηα, «Απφθαζε είλαη ε δηαδηθαζία (ειεχζεξεο ) επηινγήο κηαο θαηεχζπλζεο 

δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζε έλα αξηζκφ (ηνπιάρηζηνλ δχν) ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ», ελψ ππφ 

ηελ επξεία έλλνηα, ζηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

επηινγήο απηήο.
1
 

Αηνκηθή-πξνζσπηθή,  νκαδηθή-ζπιινγηθή,  νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή,  

                                                 
1
 «Συμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ», Ευςτ. Δθμθτρόπουλοσ, τόμοσ Β΄, ζκδοςθ Ζ΄πλιρωσ ανανεωμζνθ, εκδόςεισ 

Γρθγόρθ 1998, ςελ.233 

http://www.upatras.gr/
http://erent.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/inaos/leitourgia.html
http://www.confer.upatras.gr/about.php
https://el.wikipedia.org/wiki
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ΠΟΛΗΣΗΚΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΗ ΛΖΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

ε έλα άξδελ κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κε έληνλα ζηνηρεία αβεβαηφηεηαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, κε πςειή αλεξγία θαη κεδεληθή αλάπηπμε, ε ιήςε 

εθπαηδεπηηθψλ – επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε, γηαηί : 

 

 Ζ θνηλσλία γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο 

 Ζ πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηηο επηζηήκεο θαη ηα επαγγέικαηα είλαη θαηαηγηζηηθή, 

αιιά φρη επθνιφηεξε 

 Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ εαπηνγλσζία  - εαπηναληίιεςε δπζθνιεχεη θάζε άηνκν, 

πφζν κάιινλ ην καζεηή 

 Ζ χπαξμε πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ, πνιιέο θνξέο εμίζνπ ειθπζηηθψλ, δελ δηεπθνιχλεη, 

αληίζεηα πεξηπιέθεη ηα πξάγκαηα 

 Ζ πξφβιεςε ησλ πηζαλνηήησλ επηηπρίαο ή απνηπρίαο είλαη πξαγκαηηθά δπζρεξήο, 

ηδηαίηεξα κε ηελ πξννπηηθή ηεο αλνηρηήο Δπξσπατθήο Αγνξάο    

 Πνιιέο απφ ηηο απνθάζεηο παίξλνληαη ζε κηθξφηεξε ειηθία απφ άιινηε, πξάγκα πνπ 

απαηηεί έγθαηξε εμνηθείσζε κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη δσήο 
2
 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ  ΑΠΟΦΑΖ 

 Ζ δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο, φζν νη ελαιιαθηηθέο θαίλνληαη ην ίδην 

ειθπζηηθέο, ηφζν ε δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξε 

 Ζ αλάγθε ιήςεο ηεο απφθαζεο, φζν πην επηηαθηηθή είλαη, ηφζν ε δπζθνιία ιήςεο 

ηεο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξε 

 Ζ ζθνπφο ιήςεο ηεο απφθαζεο, φζν πην ζεκαληηθφο είλαη, ηφζν ε δπζθνιία ιήςεο 

ηεο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξε 

 Ζ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο απφθαζεο, φζν πην κεγάιε είλαη, ηφζν κηθξφηεξε ε 

δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο  (αληίζηνηρα απνηπρίαο )  

 Ζ αλάγθε ρξήζεο βνεζεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, φζν πην 

επηηαθηηθή είλαη, ηφζν ε δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξε 

 Σν ακεηάθιεην ή κε αλαζηξέςηκν ηεο απφθαζεο, φζν πην δεζκεπηηθή είλαη ηφζν ε 

δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξε 
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 Ο πεξηνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ιήςεο ηεο απφθαζεο, φζν πην ζχληνκα 

πξέπεη λα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο, ηφζν ε δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο είλαη 

κεγαιχηεξε 

 Ζ θξηζηκφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ηεο απφθαζεο, φζν πην ζνβαξά θαη άκεζα 

επεξεάδνπλ ηε δσή, ηφζν  ε δπζθνιία ιήςεο ηεο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξε
3
 

ΒΖΜΑΣΑ  ΣΖ  ΛΖΦΖ  ΜΗΑ ΑΠΟΦΑΖ 

 

ε θάζε απφθαζε δηαθξίλνπκε  2  δηαθνξεηηθά ζηάδηα.  

1
ν
 ζηάδην :  δηαδηθαζία  (ηα βήκαηα πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα αθνινπζνχκε ) 

2
ν
 ζηάδην :  απνηέιεζκα 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε  γηα λα πάξνπκε κηα απφθαζε γηα ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο είλαη ηα εμήο:  

 Δληνπίδνπκε ηελ θαηεγνξία  ζηελ νπνία αλήθεη ην πξφβιεκα (ζπλαηζζεκαηηθφ, 

επαγγεικαηηθφ, νηθνγελεηαθφ…) έηζη ψζηε λα ην δνχκε κε ηε ζσζηή νπηηθή, κε ηελ 

αληίζηνηρα ζσζηή βαξχηεηα, γηα λα δψζνπκε ηε θαιχηεξε ιχζε. 

 Οξίδνπκε ην πξφβιεκα θαη ζπλππνινγίδνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλδένληαη κ’ 

απηφ, (πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζπλαηζζεκαηηθνί ιφγνη, νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, 

θνηλσληθφηεηα, αμίεο, ….) 

 Δληνπίδνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο - ιχζεηο, (κεηά απφ 

αλαδήηεζε ) 

 Αμηνινγνχκε θαη ηεξαξρνχκε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο – ιχζεηο, (αθνχ 

δηεξεπλήζνπκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά θάζε ελαιιαθηηθήο) 

 Λήςε ηεο απφθαζεο κε επηινγή ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ιχζεο απφ ηηο 

ελαιιαθηηθέο, (αλάινγα πάληα κε ην πξφβιεκα θαη ηα θξηηήξηα καο) 

 Τινπνίεζε ηεο απφθαζεο  

 Τπνινγηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επηθείκελεο απφθαζεο θαη αμηνιφγεζε  ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ,(πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ή φπνηνλ άιιν ζηφρν είρε ηεζεί) 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν είλαη  λα επαιεηθζεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε αβεβαηφηεηα 

πνπ δηαθξίλεη θάζε απφθαζε ζην παξφλ, έηζη ψζηε  :   

ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί ζην παξφλ, λα απνδεηρζεί θαιή θαη γηα ην κέιινλ 
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Δμίζνπ ζεκαληηθφ, ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο απνηπρίαο, λα είκαζηε έηνηκνη γηα κηα 

λέα πξνζπάζεηα, έρνληαο σο εθφδηα, ηελ πξφηεξε εκπεηξία θαη ηα λέα δεδνκέλα.   

 

Ζ  ΖΜΑΗΑ  ΛΖΦΖ  ΜΗΑ  ΑΠΟΦΑΖ 

 

Σν ζέκα «απφθαζε» ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαζαπηφ θχζε αιιά θαη χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα ή/θαη ε ειεπζεξία λα επηιέγεη ν ίδηνο ην δξφκν πνπ ζα αθνινπζήζεη, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ. 

Όκσο, πνηνο είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν έλα άηνκν νδεγείηαη ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο ? 

 Αμηνπνηεί ηε δπλακηθή ηνπ σο άηνκν, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

 Δμαζθαιίδεη επηινγέο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

εθάζηνηε πεξηβάιινλ 

 Θέηεη ζηφρνπο πξνο επίηεπμε, καθξνπξφζεζκνπο είηε βξαρππξφζεζκνπο,  ε 

πινπνίεζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

 Δπηδηψθεη θαη σο έλα βαζκφ εμαζθαιίδεη, ηελ νκαιή εμέιημή ηνπ, ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ, επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 

  Δπηδηψθεη θαη σο έλα βαζκφ εμαζθαιίδεη, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κηα ζηαδηνδξνκία απνδεθηή, ίζσο θαη ηελ επηζπκεηή. 

 Σέινο, ε ιήςε απφθαζεο, θαη δε ε ιήςε ηεο ζσζηήο απφθαζε, απνηειεί θξηηήξην 

ηεο σξηκφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 
4
 

Ζ ιήςε κηαο απφθαζεο είλαη δηαδηθαζία πνπ αθνξά φινπο, πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο, 

νη νπνίνη θαινχληαη ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, λα πάξνπλ 

απνθάζεηο νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

δσή. 

Απφ απηέο ζα εμαξηεζεί ε κειινληηθή ηνπο απαζρφιεζε, ε επαγγεικαηηθή ηνπο επηηπρία, ε 

ηθαλνπνίεζε  πνπ ζα παίξλνπλ θάλνληαο απηφ πνπ αγαπνχλ ή ζην νπνίν έρνπλ δεμηφηεηεο, ν 

νηθνλνκηθά άλεηνο ή φρη ηξφπνο δσήο ηνπο. Απφ απηέο θαη ην θαηά πφζν είλαη ζσζηέο, ζα 

επεξεαζηεί  ε κειινληηθή θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ή 

ππεξαπαζρφιεζεο, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ε εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο 

(επηζηεκνληθφ, ηερληθφ, εηδηθεπκέλν, αλεηδίθεπην δπλακηθφ). 

                                                 
4
 «Συμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ», Ευςτ. Δθμθτρόπουλοσ, τόμοσ Β΄, ζκδοςθ Ζ΄πλιρωσ ανανεωμζνθ, εκδόςεισ 

Γρθγόρθ 1998, ςελ.237 

 



 
29 

 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη γηα πνιινχο πεξηζζφηεξνπο, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, 

πνιηηεία, ζα πξέπεη λα ζηαζνχλ αξσγνί  ζηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε ιήςεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ- επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ ηνπο,  ζηεξίδνληαο θαη θαηεπζχλνληάο ηνπο 

πξνο ηε ζσζηή δηαδηθαζία. 

 

Ο  ΡΟΛΟ  ΣΖ  ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ  ΚΑΗ  ΣΟΤ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ  ΣΖ   

ΛΖΦΖ  ΜΗΑ  ΑΠΟΦΑΖ 

 

Σν ζέκα «Λήςε  Απνθάζεσλ»  έρεη κειεηεζεί ζε πάξα πνιιά πεδία φπσο απηφ ηεο 

«Οξγάλσζεο», ηεο «Γηνίθεζεο», ηεο «Δπαγγεικαηηθήο Φπρνινγίαο», αιιά θαη ζ’ απηφ ηεο 

«πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ Δθπαηδεπηηθνχ & Δπαγγεικαηηθνχ». 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο. Κακηά απφ κφλε 

ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «θαζνιηθά θαηαιιειφηεξε».   

Χο θαιχηεξε κπνξεί λα ζεσξεζεί απηή πνπ ζπλδπάδεη ην γλσζηηθφ ζηνηρείν, ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη ηελ θαιά νξγαλσκέλε, ζρεδηαζκέλε θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία.   

Αλ θαη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαηά έλα «πξνζσπηθφ ηνπο» ηξφπν, 

παξφια απηά ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζεσξείηαη «ινγηθή» δηαδηθαζία, νπφηε γηα λα 

απμήζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ιήςεο «ζπλεηήο» απφθαζεο, πξέπεη   ην άηνκν λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ 3 βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. 

 Ννεηηθή σξηκφηεηα θαη πιεξφηεηα, γηα ηνλ ινγηθφ ζπλδπαζκφ ησλ δεδνκέλσλ, ηε 

ζσζηή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ πξαγκάησλ, ησλ πξνζψπσλ 

θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. 

 πλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη εξεκία, δηφηη ε ζπλεηή απφθαζε είλαη κηα ινγηθή 

ελέξγεηα θαη άηνκν αλψξηκν ζπλαηζζεκαηηθά ή κε ήξεκν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη 

ζπλεηή απφθαζε, ε απφθαζή ηνπ απνηειεί πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε. 

 σζηή ηζνξξνπία κεηαμχ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηνηρείνπ, γηαηί ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ην έλα απφ ηα δχν ζηνηρεία ζα ιεηηνπξγεί ππεξηξνθηθά εηο βάξνο 

ηνπ άιινπ. 
5
  

Ζ ιήςε κηαο απφθαζεο ηνλίδνπκε, δελ είλαη ηπραία δηαδηθαζία, αληίζεηα ε ιήςε κηαο ζσζηήο 

απφθαζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή δεμηφηεηα. 
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αλ θχξηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θάζε καζεηήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη, πξνηείλνληαη ηα 

εμήο:  

 Καηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο  ή ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε 

απφθαζε 

 Μειέηε ζε βάζνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

 Βαζκφο βαξχηεηαο ηεο απφθαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζεί γηα ηνλ καζεηή  

 πγθέληξσζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα ιεθζεί ε απφθαζε, (θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο, ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ή πηπρέο ηνπ) 

 Γηάθξηζε, δηακφξθσζε θαη εμέηαζε ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο 

 Δληνπηζκφο θαη κειέηε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ ή δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ αλ αθνινπζεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νδφο δξαζηεξηφηεηαο (ηα θαηά). 

 Δμέηαζε, εληνπηζκφο ηνκέσλ ή πεδίσλ πνπ ν καζεηήο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο ή αδπλακίεο ζε ζρέζε κε θάζε ελαιιαθηηθή θαηεχζπλζε (ηα ππέξ). 

 Μειέηε γηα πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ-ζπλεπεηψλ, ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ απηέο. 

 Μειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θάζε έθβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ν καζεηήο έρεη ζέζεη αλαθνξηθά κε ηελ επηθείκελε απφθαζε. 

 Δπηινγή ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ πξνζθέξεη ην ζεηηθφηεξν αιγεβξηθφ άζξνηζκα 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ, (κε δεδνκέλν φηη ε ζνβαξφηεηα θαζελφο είλαη 

θαζαξά ππνθεηκεληθή εθηίκεζε). 

 Δθαξκνγή ηεο απφθαζεο 
6
 

Ζ εηνηκφηεηα θαη ε επρέξεηα ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο φρη 

κφλν δελ είλαη δεδνκέλε αιιά είλαη ακθηζβεηήζηκε. Καη επεηδή νη εθπαηδεπηηθέο - 

επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπ καζεηή είλαη καθξάλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο, ν ζεζκφο ζην 

ζρνιείν πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο πξνο ηε ζσζηή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Δδψ ινηπφλ, κπαίλεη ε επζχλε ηνπ ρνιηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξε γηα ηελ θαηεγνξία ησλ καζεηψλ πνπ  αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ.   

 

                                                 
6
 «Συμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ», Ευςτ. Δθμθτρόπουλοσ, τόμοσ Β΄, ζκδοςθ Ζ΄πλιρωσ ανανεωμζνθ, εκδόςεισ 

Γρθγόρθ 1998, ςελ.249 
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ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ  ΣΖΡΗΞΖ  ΣΧΝ  ΜΑΘΖΣΧΝ  ΜΔΑ  ΑΠΟ  ΣΖ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΣΖ  ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 

Κάζε  καζεηήο  ιπθείνπ  θαιείηαη λα επηιέμεη ηε ζρνιή πνπ ζα θνηηήζεη, νπζηαζηηθά, 

θαιείηαη λα επηιέμεη ην κειινληηθφ επάγγεικά ηνπ.  

Όπσο θαλεξψλεη έξεπλα ηεο Αlco, πνπ έγηλε γηα ην Ίδξπκα Μειεηψλ Λακπξάθε, ε θνηλσληθή 

ή πνιηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπνπδψλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «λέαο γεληάο» έρεη αιιάμεη 

ζηε ρψξα καο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ σο πξψην θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο,  ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, νθηψ ζηνπο δέθα λένπο 

θαη λέεο, επηιέγνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο,  φρη κε βάζε ην αθαδεκατθφ ηνπο επίπεδν ή ηελ αγάπε 

ηνπο  γη΄ απηέο, αιιά κε θξηηήξην ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηελ πξφζβαζε  πνπ 

απηέο ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ  ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη έλαο 

ζηνπο ηξεηο πηζηεχεη φηη ε νκαιή απνξξφθεζή ηνπ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο δελ έρεη λα θάλεη 

κε ην ίδξπκα ζην νπνίν ζα θνηηήζεη.
7
 

 

«Η επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγέικαηνο είλαη ζήκεξα κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε δηαδηθαζία 

από έλα ηνπίν 600 ζρνιώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε γηα πνιιέο από ηηο νπνίεο ν 

ηίηινο ηνπο είλαη αλαληίζηνηρνο κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ» ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο 

θαη θξνληηζηήο θ. Γ. Υαηδεηέγαο. «Οη λένη ζήκεξα επηιέγνπλ κε θξηηήξην ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αιιά θαη κε ηε γνεηεία πνπ αζθνύλ ηα λέα επαγγέικαηα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ηεο λέαο Οηθνλνκίαο θαη ησλ Οηθνινγηθώλ Σερλνινγηώλ» θαηαιήγεη.  

 

Δπεηδή φκσο ε ιήςε  κηαο ηφζν  ζεκαληηθήο αηνκηθήο απφθαζεο,  ζα πξέπεη λα είλαη 

νπσζδήπνηε πξντφλ κηαο ινγηθήο θαη πξνζεγκέλεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο, ε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε  θαη  ε πιεξνθφξεζε παίδνπλ ξφιν θαηαιπηηθφ.  

Κάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ζέηνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ απιά αιιά νπζηψδε 

εξσηήκαηα 

 Πνηα επαγγέικαηα πηζηεχεη φηη ηνπ ηαηξηάδνπλ θαη ζα ηα αζθνχζε κε επραξίζηεζε? 

 Γηα πνηα απφ απηά έρεη επαξθή πιεξνθφξεζε? 

 Τπάξρνπλ θάπνηα άιια πνπ πηζαλά ηνλ ελδηαθέξνπλ αιιά δελ γλσξίδεη γη΄ απηά 

αξθεηά?   

 

’ απηφ ην ζεκείν, αξρίδεη ε αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικα 

 

                                                 
7
 «Κυνθγοφν ςχολζσ με κζα ςε δουλειά» Εφθμερίδα ΒΗΜΑ, 30/5/2010,  
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 Πεξηγξαθή επαγγέικαηνο 

 πλζήθεο εξγαζίαο 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο 

 πνπδέο 

 Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

 Σνκείο απαζρφιεζεο 

 Πξννπηηθέο εξγαζίαο 

 Πεγέο πιεξνθφξεζεο 

 

Καη γπξλψληαο μαλά ζηνλ εαπηφ ηνπ ζέηεη πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα θαη ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηηο ζρνιέο θαη ηα επηζηεκνληθά πεδία γίλεηαη ιεπηνκεξήο  

 

 Γηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην επάγγεικα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη? 

 Αλ φρη, πνηεο ζεσξεί φηη πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη πεξηζζφηεξν? 

 Με πνηνπο ηξφπνπο ζα επηηχρεη απηή ηε βειηίσζε? 

 Γλσξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα νδεγεζεί 

ηειηθά ζηελ  άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο? 

 Γλσξίδεη ηηο βάζεηο εηζαγσγήο ζηηο ζρνιέο θαη ζηα ηκήκαηα πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα? 

 Γλσξίδεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα νδεγεζεί ζ΄ απηφ ρσξίο 

απψιεηα κνξίσλ? 

 Γλσξίδεη πψο λα νξγαλψζεη ηε κειέηε ηνπ γηα λα έρεη ηε κέγηζηε δπλαηή επίδνζε ζηα 

καζήκαηα απηήο ηεο θαηεχζπλζεο? 

 Γλσξίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρεη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ εληάζζεηαη 

ε ζρνιή θαη ην ηκήκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα αθνινπζήζεη? 

 Γλσξίδεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εηδηθφηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη? 

 Γλσξίδεη αλ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη 

αλ ζειήζεη είηε λα εμεηδηθεπηεί πεξηζζφηεξν είηε λα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ 

γλψζεψλ ηνπ?  

Ζ επηινγή ησλ ζπνπδψλ, ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο, ε επηινγή άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

δηεμφδσλ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο λένπο έληνλα. Όκσο νη λένη είλαη πάλσ απφ φια έθεβνη θαη 

γηα λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηνπο αλειέεηα έληνλνπο θαη ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

πνπ ηνπο ηίζεληαη, πξέπεη λα έρνπλ αλαδεηήζεη, λα έρνπλ ζπλζέζεη, ηελ ηαπηφηεηά ηνπο: 

«πνηνη είλαη» θαη «ηη ζέινπλ»   
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Με δεδνκέλν φηη ε πνηφηεηα θάζε απφθαζήο καο εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά εκείο 

γλσξίδνπκε αθελφο ηνλ εαπηφ καο θαη αθεηέξνπ ην ζηελφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ καο, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη απνθάζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο καζεηέο - εθήβνπο, 

γηα λα είλαη επηηπρείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηξία κεγάια πεδία: 

 ηεο πιεξνθφξεζεο πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

 ηεο πιεξνθφξεζεο πάλσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα ηα νπνία έρνπκε ήδε κηιήζεη 

εθηελψο,  

 θαη απηφ ηεο απηνγλσζίαο.  

Απηνγλσζία είλαη ε γλψζε ηνπ εαπηνχ καο, ηνπ ραξαθηήξα καο, κε ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα 

ειαηηψκαηά ηνπ, είλαη ε γλψζε ησλ αλαγθψλ καο, ησλ αμηψλ καο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ καο, ησλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ καο, ησλ ελδηαθεξφλησλ καο. Ζ 

απηνγλσζία καο βνεζά ζην λα  εθθξάδνπκε ηηο αλάγθεο καο, λα αλαθαιχπηνπκε ηα ζέισ καο, 

λα αλαπηχζζνπκε ηηο δεμηφηεηέο καο, λα αληηκεησπίδνπκε ηηο αδπλακίεο καο, λα 

απνδερφκαζηε ηελ κνλαδηθφηεηά καο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά καο, λα ηνικάκε λα είκαζηε ν 

εαπηφο καο. 

Κάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθφο,  έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα δειαδή ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαζψο θαη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αληηδξάζεηο. 

Όκσο θάζε άλζξσπνο έρεη ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα , απηά πνπ ηνλ θάλνπλ λα ζηξέθεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε θάηη επεηδή ην βξίζθεη ειθπζηηθφ θαη πνπ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ έλα 

θίλεηξν πνπ νδεγεί ζηε δξάζε, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχκε πάληα ην γηαηί. Σα ελδηαθέξνληα 

καδί κε άιινπο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο 

θάζε αλζξψπνπ, ζηελ πεξίπησζή καο ησλ εθήβσλ, ηνπο νπνίνπο κειεηνχκε. εκαληηθφ είλαη 

εδψ λα αλαθέξνπκε φηη, ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηα Μ.Μ.Δ., ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, νη 

θίινη θαη νη εθπαηδεπηηθνί, επεξεάδνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθήβσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο. 
8
  

Με βάζε ινηπφλ, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ, ν Holland δηέθξηλε  έμε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πξνζσπηθφηεηαο.   

 Σνλ πξαθηηθφ ή ξεαιηζηηθφ 

                                                 
8
 «Ενδιαφζροντα-τφποι προςωπικότθτασ» 1.Σχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ Γ’ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ 

1997, Ρζππα, Φωτιάδου, 2. Σχεδιάηοντασ το επαγγελματικό μου μζλλον, ΟΕΔΒ 2006, Γκιαςτάσ, Δθμθτρόπουλοσ 
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 Σνλ εξεπλεηηθφ ή επηζηεκνληθφ 

 Σνλ θαιιηηερληθφ 

 Σνλ θνηλσληθφ 

 Σνλ επηρεηξεκαηηθφ 

 Σνλ ζπκβαηηθφ ή δηεθπεξαησηηθφ 

θαη  νη ζχκβνπινη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εθήβσλ, πξνηείλνπλ ζε θάζε ηχπν 

πξνζσπηθφηεηαο ελδεηθηηθέο επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη  επαγγέικαηα, κέζα  απφ ην 

θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πεδίν.  

Δπίζεο,  ζχκβνπινη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εθήβσλ δηεμάγνπλ έξεπλεο, 

πνιπεηείο θαη θπιηφκελεο ζρεηηθά κε πξνβιέςεηο ησλ πξννπηηθψλ ησλ επαγγεικάησλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα νξίδνληα δεθαεηίαο. Οη πξνβιέςεηο απηέο είλαη έλα αθφκε 

εξγαιείν ζηε θαξέηξα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο θάζε εθήβνπ.
9
  

Οη πξννπηηθέο θαη νη δηέμνδνη ζε άιια επαγγέικαηα απνηεινχλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα πνπ 

πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπνπδψλ. 

Πξψηηζηε φκσο ζεκαζία έρεη ν βαζκφο πνπ, νη ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε απηέο, ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθήβνπ, ε ζέιεζε θαη ε επηκνλή ηνπ γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, νη καζεζηαθέο επηδφζεηο, ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε, ηα 

νηθνλνκηθά εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα θαη ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,   

Είλαη ζεκαληηθό θαη πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα όηη άηνκα κε πςειέο επηδόζεηο θαη 

ηζρπξή ζέιεζε κπνξνύλ λα επηιέγνπλ από επξύηεξν πεδίν επαγγεικάησλ πνπ ηνπο 

ηαηξηάδνπλ αθόκε θαη από εθείλα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο ή εθείλα πνπ δελ ζπληξέρνπλ 

ζηελ πεξίπησζή ηνπο άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Οη καζεηέο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο πξνζδνθνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε 

πνπ πηνζεηεί ην νηθνγελεηαθφ ηνπο θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη νη επηδφζεηο, νη θιίζεηο θαη νη αμίεο,  ε θαξηέξα θαη 

ε επαγγεικαηηθή αζθάιεηα, ε εμαζθάιηζε γξήγνξεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη 

θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε κνληκφηεηα θαη ε εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, ε 

ζπλέρηζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο  είλαη θξηηήξηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο. 

 

                                                 
9
 «Οι προοπτικζσ για επαγγζλματα ςε ςχζςθ με ςπουδζσ ςε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2010 για τα επόμενα 5-

10χρόνια (Ιοφνιοσ 2010) Κατςανζβασ Θ. 
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Ζ ιήςε εθπαηδεπηηθψλ – επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε γηα 

φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξακε θαη ν έθεβνο πξέπεη λα ζηεξηρηεί κε θάζε δπλαηφ 

ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο, απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε.  

Σαπηφρξνλα, ν ίδηνο νθείιεη λα ηεξήζεη κηα ζεηξά κέηξσλ,  

 πζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 

 Έγθαηξνο πξνζαλαηνιηζκφο γηα εθπαηδεπηηθή θαηεχζπλζε 

 Οξγάλσζε ρξφλνπ θαη πξνγξακκαηηζκφο κειέηεο 

 Πιεξνθφξεζε γηα ζπνπδέο, επαγγέικαηα, αγνξά εξγαζίαο 

 Γηεξεχλεζε εαπηνχ, μεθάζαξνη ζηφρνη, δέζκεπζε ζην ζηφρν 

 Φξνληίδα γηα θαιή θπζηθή θαηάζηαζε (δηαηξνθή, άζιεζε, μεθνχξαζε…) 

 Φξνληίδα γηα θαιή ςπρηθή πγεία (δηαρείξηζε άγρνπο, θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

έθθξαζε αλαγθψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ….) 

ηα νπνία  ζα ηνπ δηαζθαιίζνπλ, καδί κε ηα πξναλαθεξζέληα, ην δεηνχκελν, κηα επηηπρή 

έθβαζε.    

Αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ «εγψ» θαη επαγγεικαηηθή επηινγή 

ηα ιαηηληθά, ν φξνο adolescere, ζεκαίλεη κεγαιψλσ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα αλάπηπμε θαη 

ηαπηνρξφλσο γηα έλα πέξαζκα απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελήιηθε δσή, πέξαζκα πνπ 

πεξηιακβάλεη κεηαηνπίζεηο, κεηακνξθψζεηο θαη ξήμεηο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Ο έθεβνο 

είλαη ηαπηφρξνλα παηδί θαη ελήιηθνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη πιένλ παηδί θαη δελ 

είλαη αθφκε ελήιηθνο. Απηή ε δηπιή θίλεζε ηνπ εθήβνπ, απφ ηε κηα λα αξλεζεί ηελ 

παηδηθφηεηά ηνπ θαη απφ ηελ άιιε λα αλαδεηήζεη έλα θαζεζηψο ελειίθνπ, ζπγθξνηεί ηνλ 

ππξήλα απηνχ πνπ απνθαινχκε  ’’θξίζε ηεο εθεβείαο’’. 

Ζ εθεβεία είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξίνδνο ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο. Απνηειεί ηελ ειηθία 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο, ηεο άξλεζεο θαη ηεο αληίδξαζεο, ηεο παξφξκεζεο 

θαη ηεο αληίζεζεο, ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο απνγνήηεπζεο, ηεο δσληάληαο θαη ηεο 

αδξάλεηαο, ηεο επαλάζηαζεο, ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ εξσηζκνχ,    ην γέκηζκα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ εθεβεία αξρίδεη βηνινγηθά, κε κηα ζσκαηηθή ζπληζηψζα, ηελ ήβε, δειαδή φιεο ηηο 

ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Καη ηειεηψλεη ςπρνινγηθά, κε ηελ 

ηειηθή νξγάλσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο αιιαγήο ζηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Φπζηθά, φια απηά ηα επίπεδα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, νη ζσκαηηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ 

εθήβνπ αιιά θαη ην αληίζηξνθν, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ κε άκεζν ή έκκεζν 

ηξφπν αθφκε θαη ζε θάπνηεο ζσκαηηθέο αιιαγέο ηεο εθεβείαο. 
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Οη αιιαγέο απηέο είλαη απαξαίηεηεο θαζψο απνηεινχλ ηηο ζπληζηψζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ εθήβνπ, φπνπ θαη είλαη: 

 Ζ απνδνρή θαη αμηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα ηνπ. 

 Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ην άιιν θχιν θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο 

ηνπ. 

 Ζ θαηάθηεζε ησλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα επηιχεη 

ζχλζεηα θνηλσληθά θαη αηνκηθά πξνβιήκαηα κέζα απφ ηελ επηλφεζε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ. 

 Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη απηνλνκία ηνπ έλαληη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

 Ζ απφθηεζε πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, λα απαληήζεη δειαδή ζηα εξσηήκαηα ηνπ 

«πνηνο είκαη θαη ηη ζέισ» 

 Ζ επηινγή ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο 

Οη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη  πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα  είλαη απαξαίηεηνη γηα ην 

πέξαζκα ηνπ εθήβνπ ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ, δεκηνπξγνχλ, σζηφζν, πνιιά πξνβιήκαηα. 

Δλ ζπλερεία ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ πνιχ ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο 

ηαπηφηεηαο θαη ζα θαηαδεηρζεί ην  πσο ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή επαγγέικαηνο, πνπ 

απνηειεί ηνλ έθην θαη ηειεπηαίν ζηφρν.  

    Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ε ελαζρφιεζε πνπ απηή ζπλεπάγεηαη δελ απνηεινχλ εχθνιε 

ππφζεζε γηα ηνλ έθεβν, είλαη φκσο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηνπ λεαξνχ 

αηφκνπ θαη απηφ δηφηη ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα:  

 Να αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα απνθηήζεη ειεπζεξία 

επηινγψλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο πνπ κειινληηθά ζα επηηχρεη 

 Να αμηνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ δπλακηθφ(θιίζεηο, ηαιέληα, ηθαλφηεηεο 

θ.ά.),ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θηινδνμίεο. 

 Να ληψζεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηγνπξηά φηη ζα κπνξέζεη λα κπεη ζηνλ 

θφζκν ησλ ελειίθσλ. 

Όπσο παξαηεξείηαη ε εμέηαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δελ γίλεηαη 

κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα, αιιά ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εθεβεία. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε 

επαγγεικαηηθή επηινγή δελ λνείηαη ρσξίο ηελ αλάπηπμε θαη επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, 

απνηειψληαο παξάιιεια ζπλέρεηα απηψλ. Δίλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη 

ρψξα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ λεαξνχ αηφκνπ. 
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3) Αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο 

 

 Ζ εθεβεία ζεσξείηαη δεχηεξε γέλλεζε. Όπσο φηαλ γελληφκαζηε καο θφβνπλ ηνλ νκθάιην 

ιψξν, έηζη θαη νη έθεβνη επηζπκεί λα απνθνπεί απφ ηνλ νκθάιην ιψξν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

θαη λα βγεη αλεμάξηεηνο ζηελ θνηλσλία. Πεξλάεη ηε θάζε, φπνπ αλαδεηά ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ 

εαπηφ θαη θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα «Πνηνο είκαη;» θαη «Ση ζέισ;».                                                                                                     

Γηα λα θαηαθηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ ηαπηφηεηα, δνθηκάδεη δηάθνξνπο ξφινπο θαη αλαδεηά ην 

εγψ ηνπ. Απφ ηελ εμεξεχλεζή ηνπ απηή ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Erikson, είηε ζα 

θαηαθηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ δίλνληαο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, 

νπφηε: 

 Θα απνθηήζεη ζαθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

 Θα αλαπηχμεη πγηείο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο 

 Θα δηακνξθψζεη έλα ζρέδην δσήο 

Δίηε ζα πεξηέιζεη ζε ζχγρπζε ξφισλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξέζεη λα απνδερηεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα απαληήζεη ζηα θαίξηα εξσηήκαηα. 

Ο Marcia επεξεάζηεθε απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Erikson θαη δηακφξθσζε ην δηθφ ηνπ κνληέιν 

ηαπηφηεηαο, ζην νπνίν βαξχλνπζα ζεκαζία έρνπλ δχν δηαζηάζεηο: 

 Αλ ην άηνκν δηεξεπλά ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηφζν ζηα ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπ φζν θαη κε 

ην πεξηβάιινλ. 

 Αλ ην άηνκν ζα δεζκεπηεί φηη ζα αθνινπζήζεη απηέο ηηο ιχζεηο (επηινγή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ) 

Καη θαηέιεμε ζε 4 ηχπνπο ηαπηφηεηαο: 

 Καηαθηεκέλε ηαπηφηεηα 

Ο έθεβνο έρεη νξγαλψζεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη έρεη απνδερηεί κέζσ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κηα ζηάζε δσήο. 

 Γνηή ηαπηφηεηα 

Ο έθεβνο απνθεχγεη λα νξγαλψζεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη αθήλεη ζηελ 

απφθαζε ησλ άιισλ (θπξίσο ζηνπο γνλείο). 

 Όηαλ ν έθεβνο πξνζπαζεί ζηελ αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, δηεξεπλά ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο αιιά δελ θαηαιήγεη πνπζελά, ηφηε βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε αλαζηνιήο 

επίηεπμεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, δειαδή ζε έλα παξαηεηακέλν «κνξαηφξηνπκ». ε απηή ηε 

πεξίπησζε φκσο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ε επίηεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Όηαλ ν έθεβνο δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη πνπζελά, απιά γηαηί δελ κπνξεί, ηφηε ππάξρεη 

ζχγρπζε ξφισλ. 
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Μειεηψληαο ην κνληέιν ηνπ Marcia, θαηαιαβαίλνπκε πφζα ζεηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα 

ν έθεβνο έρεη κηα θαηαθηεκέλε ηαπηφηεηα. Δλδεηθηηθά: 

 Θα έρεη πςειή απηνεθηίκεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

 Θα έρεη κεγαιχηεξε απνδνρή θαη ζπλεξγαζία απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

 Θα έρεη νκαιή πξνζαξκνγή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσλία. 

Αθφκα ζα κπνξέζεη λα βάιεη ζηφρνπο, λα ηνπο πινπνηήζεη, λα ραξάδεη ηελ πνξεία ηνπ θαη λα 

επηηπγράλεη θαιχηεξε επίδνζε ζην ζρνιείν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ρεηξφηεξε κνξθή είλαη ε ηειεπηαία (ζχγρπζε ξφισλ), δηφηη δελ 

θαηαιήγεη πνπζελά θαη δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζε ζεκαληηθά εξσηήκαηα. Πην αλαιπηηθά: 

 Θα απνθηήζεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη άγρνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

 Θα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο θαζψο θαη απφξξηςε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

 Θα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθνηλσληθή θαη ελίνηε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

Καη απηφ ελλνείηαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα βξεη ηνλ δξφκν ηνπ, λα 

παξακέλεη απαζήο, λα κε ζέηεη ζηφρνπο θαη λα έρεη ρακειή επίδνζε ζην ζρνιείν. 

ηε δνηή ηαπηφηεηα ζηελ νπζία δελ αλαδεηά ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ηνλ δηακνξθψλνπλ νη 

γνλείο ηνπ. Απηφ ηνλ θάλεη λα έρεη 

 Υακειφ επίπεδν άγρνπο 

 Ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ  

Αιιά: 

 Γπζθνιία ζηε ζπλχπαξμή ηνπ κε ηνπο άιινπο, κε επηθαλεηαθέο ζρέζεηο θαη ελίνηε 

απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά. 

Όηαλ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή επίηεπμεο ηεο ηαπηφηεηάο (κνξαηφξηνπκ), αλαδεηά πηζαλνχο 

ξφινπο σζηφζν αλαβάιιεη ηελ δέζκεπζή ηεο απνδνρήο θάπνησλ, έηζη ψζηε: 

 Να κελ κπνξεί λα πεηχρεη ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

ηελ θνηλσλία 

 Να δηαθαηέρεηαη απφ πςειφ άγρνο. 

Σν θαιφ φκσο είλαη φηη βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν επειπηζηψληαο φηη απφ ηελ έξεπλά ηνπ λα 

θαηαιήμεη ηειηθά θάπνπ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

Μνξθέο ηαπηφηεηαο θαηά ηνλ  Marcia 

 Καηαθηεκέλε 

ηαπηφηεηα 

Γνηή ηαπηφηεηα  Μνξαηφξηνπκ χγρπζε ξφισλ 

Δλαιιαθηηθέο 

επηινγέο 

Γηεξεπλά φιεο 

ηηο επηινγέο 

Γε δηεξεπλά, ην 

θάλνπλ νη άιινη 

Γηεξεπλά φιεο 

ηηο επηινγέο 

Γε δηεξεπλά 

(ζχγρπζε) 

Γέζκεπζε Γεζκεχεηαη θαη 

επηιέγεη 

Γεζκεχεηαη γη’ 

απηφ πνπ 

θαζνξίδνπλ νη 

άιινη 

Αλαβάιιεη, 

φκσο λα 

δεζκεπηεί 

Γε δεζκεχεηαη 

 

Αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε   

 

  Μηα απφ ηηο δπζθνιφηεξεο θάζεηο ηεο εθεβείαο, είλαη ε πεξίνδνο εθείλε νπνχ  ν έθεβνο 

θαιείηε λα επηιέμεη ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Πξηλ φκσο επηιέμεη πξέπεη λα έρεη 

απνθηήζεη  πξνζσπηθή ηαπηφηεηα. Ζ απφθηεζε ηαπηφηεηαο ζηηο κέξεο καο είλαη κηα δχζθνιε 

ππφζεζε  ιφγσ ηνπ φηη νη λένη ζήκεξα δνπλ ζε κηα αβεβαηφηεηα θαη ζε κηα δηαξθεί ζχγρπζε. 

Αηηία ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ζχγρπζεο απηήο είλαη ε γεληθφηεξε ξεπζηφηεηα πνπ επηθξαηεί 

ζηηο κέξεο καο ιφγσ ησλ γξεγνξψλ  ελαιιαγψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (θπξίσο ζε ηνκείο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ  ηερλνινγία θαη ηελ  νηθνλνκία) θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ζηαζεξψλ 

θαη νξζψλ πξνηχπσλ πνπ νθείιεηε θπξίσο ζηελ κεηάδνζε ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο. Όια απηά έρνπλ  σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αζαθεηψλ ζε φηη  

αθνξά ηηο αξρέο, ηνπο λνκνχο  θαη ηηο αμίεο. 

   Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν έθεβνο ζηελ επηινγή πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο  ζα πξέπεη πξψηα λα 

αλαξσηεζεί  πνηνο  είλαη, ηη ζέιεη, θαη γεληθφηεξα  λα αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Πξέπεη λα 

αλαινγηζηεί ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηινγήο πνπ επξφθεηην λα θάλεη. Πξέπεη λα απνδερηεί ηνλ 

ίδην φπσο είλαη θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνλ βειηηψζεη αιιά κελ ππνηηκά ηνλ εαπηφ ηνπ, φρη 

φκσο θαη λα ππεξεθηηκά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Γελ πξέπεη φκσο ζε θακηά πεξίπησζε λα μερλά 

ηνλ ζεβαζκφ σο πξνο ηνλ ίδην θαη ηνπο γχξσ ηνπ φπνηα θαη λα είλαη ε επηινγή ηνπ. Αθφκε 

πξέπεη λα δηεξεπλήζεη φιεο ηηο επηινγέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη πξηλ 

επηιέμεη, δει. λα πεηξακαηηζηεί εθφζνλ φκσο έρεη πξψηα πιεξνθνξεζεί  επαξθψο θαη έρεη  

πξνθπιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κε επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηακφξθσζε ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ ζα  ηνλ βνεζήζεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο πιάλνπ πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα 

λα  θηάζεη πην εχθνια  ζηελ επηηπρία είηε απηή είλαη επαγγεικαηηθή είηε πξνζσπηθή. Σέινο, 

ζα ήηαλ θαιφ νη επηινγέο πνπ ζα θάλεη λα ηνλ θαζηζηνχλ επέιηθην  ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 
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   εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ λένπ έρεη ε νηθνγέλεηα. Οη γνλείο θαηαξράο πξέπεη λα ηνλ 

ζηεξίδνπλ, λα ηνπ ηνλψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή, λα  ηνλ ζπκβνπιεχνπλ θαη λα είλαη εθεί φηαλ 

ην παηδί ηνπο ρξεηάδεηαη αθφκε θαη φηαλ απηφ ζεκαίλεη κηα απιή ζπκβνπιή. Πξέπεη λα κελ 

είλαη απφιπηνη θαη κνλνδηάζηαηνη, λα ηνπ δίλεηε δηθαίσκα ηεο επηινγήο αιιά θαη λα ηνπ 

παξέρεηε ζσζηά θαη πγηή πξφηππα.     

 

Δπαγγεικαηηθή επηινγή 

Έλα απφ ηα δεηνχκελα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ έθεβν είλαη ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ απφ δπν ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ηελ απνθξπζηαιινπνίεζε 

απφ ηνλ έθεβν: 

 Σεο εηθφλαο πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

 Σνπ ξφινπ πνπ πξφθεηηαη λα επηηειέζεη ζηελ θνηλσλία 

Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

απνθαηάζηαζε, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ απηνλνκία θαη ην πέξαζκα ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. 

πκπέξαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε απφθαζε ηνπ γηα επηινγή επαγγέικαηνο είλαη 

δχζθνιε γηα ηνπο εμήο δπν ιφγνπο: 

  Πξψηα αξθεί λα γίλεη αλαθνξά ζε φιεο εθείλεο ηηο αιιαγέο (βηνζσκαηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο, λνεηηθέο) πνπ βηψλεη ν έθεβνο πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί 

αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. 

  Ζ δεχηεξε δπζθνιία πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν έθεβνο έρεη λα θάλεη κε ηνλ θφζκν πνπ 

δεη. Πην ζπγθεθξηκέλα  ν θφζκνο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο. 

  Οη ξαγδαίεο θαη ζεκαληηθέο απηέο αιιαγέο νδεγνχλ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, 

ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θ.ά.).Ζ αγνξά, φπσο είλαη ινγηθφ επαθφινπζν, επεξεάδεηαη 

απφ απηέο ηηο εμειίμεηο κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ηα παξαθάησ θαηλφκελα: 

 Δπέξρνληαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο 

 Νέεο εξγαζίεο έξρνληαη ζην πξνζθήλην 

 Ζ αλεξγία γίλεηαη κφληκε απεηιή 

 Παξαηεξείηαη εμαθάληζε επαγγεικάησλ, εκθάληζε λέσλ ή πξνζαξκνγή θάπνησλ ζηα 

λέα δεδνκέλα. 
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Αλαγθαηφηεηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ: 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί απφ ηνλ έθεβν: 

 Γηα βίνπ κάζεζε 

 Νέεο δεμηφηεηεο, λέεο γλψζεηο (επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαζία, λέεο ηερλνινγίεο) θαη λέα πξνζφληα 

 Πξνεηνηκαζία γηα ελδερφκελεο αιιαγέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν 

Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κε δεδνκέλε ηελ δπζθνιία ηεο εθεβείαο πνπ δηαλχεη 

θαη ζπκπίπηεη κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ «εγψ» ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ν έθεβνο θαιείηαη λα πάξεη θξίζηκεο θαη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία. Δπηηαθηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ινηπφλ είλαη: 

 Ση επάγγεικα ζα αθνινπζήζσ; 

 Πνηεο ζπνπδέο νδεγνχλ ζε απηφ; 

 Πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζσ ψζηε λα ηνπο επηηχρσ; 

 Θα βξσ ηειηθά δνπιεηά; 

  Δπεηδή ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη αδχλαηνλ ν έθεβνο λα ηα αληηκεησπίζεη 

κφλνο ηνπ, ε ζπκβνιή ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θξέκεηαη απαξαίηεηε. 

  Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε επηινγή επαγγέικαηνο 

απνηειεί κηα φςε ηεο απφθηεζεο ηαπηφηεηαο. Με άιια ιφγηα δελ είλαη ζσζηφ λα ζεσξείηαη 

μεθνκκέλε ε επηινγή ζηαδηνδξνκίαο  κε ηελ απφθηεζε ηαπηφηεηαο. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα 

ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα θαηάθηεζε θαη ησλ άιισλ κνξθψλ ηαπηφηεηαο (ζσκαηηθή, 

θνηλσληθή θ.ά.). Δίλαη πξνθαλέο επνκέλσο φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ηαπηφηεηαο κε 

ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε ηελ έλλνηα φηη αλ ν έθεβνο δελ δηακνξθψζεη ζαθή 

εηθφλα γηα ην πνηφο είλαη θαη ηη ζέιεη ,ζα δπζθνιεπηεί λα ζέζεη θαη λα πινπνηήζεη 

κειινληηθνχο ζηφρνπο. 

 

ηάζε θαη πξνβιεκαηηζκφο ηνπο εθήβνπ γηα ηελ επηινγή 

επαγγέικαηνο 

 

Ο έθεβνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ επηινγή επαγγέικαηνο. Βαζίδεηαη θπξίσο ζην φηη 

ν θαζέλαο είλαη κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη λα θάλεη κε έκθπηνπο (θιεξνλνκηθέο 

θαηαβνιέο) θαη επίθηεηνπο (ζρνιεία, θνηλσλία θηι) παξάγνληεο. 

Δπίζεο ξφιν παίδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη γνλείο έρνπλ κεγαιψζεη ην παηδί, αιιά θαη ην 

θαηά πφζν ν λένο έρεη νινθιεξψζεη φζνλ ην δπλαηφ πην πνιχ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο εθθξάδεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
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1. Ο έθεβνο αλαζέηεη ζηνπο άιινπο λα πάξνπλ ηελ απφθαζε γηα ηηο ζπνπδέο θαη ην 

επάγγεικα πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί δελ έρεη δηακνξθψζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ φπσο ζέιεη ην ίδην αιιά έρεη δνηή ηαπηφηεηα (θαηά ηνλ Marcia). Σν 

ζπγθεθξηκέλν είλαη απνηέιεζκα απζηεξήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη απηαξρηθήο επηβνιήο ησλ 

αξρψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Βέβαηα είλαη θπζηθφ ην παηδί λα αδπλαηεί λα πάξεη κηα ηέηνηα 

απφθαζε φηαλ δελ έρεη πάξεη πνηέ ζηε δσή ηνπ θακία άιιε.  

Παξάιιεια ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν έθεβνο αδπλαηεί λα πάξεη κηα απφθαζε ιφγσ ησλ 

αδηεμφδσλ πνπ έρεη βξεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Καη γη’ απηφ, ζαλ εχθνιε ιχζε 

αλαζέηεη απηήλ ηελ απφθαζε ζε άιινπο. 

2. Γείρλεη αδηαθνξία γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ. 

Με ιίγα ιφγηα ν λένο δελ είλαη ψξηκνο επαγγεικαηηθά κε απνηέιεζκα λα αδπλαηεί λα πάξεη 

κηα απφθαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα ζαλ άηνκν. Δπηπιένλ, 

νθείιεηαη είηε ζηε ππεξβνιηθά αλεθηηθή είηε ζηελ απηαξρηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ γνλέσλ. 

3. Αιιάδεη δηαξθψο ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

Ο πξψηνο ιφγνο είλαη ε ζχγρπζε πνπ έξρεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαθηήζεη 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Πάιη εδψ θηαίεη ε ππεξπξνζηαηεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Ο δεχηεξνο 

ιφγνο είλαη ε εμεξεχλεζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη 

κεγάιε πηζαλφηεηα θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ λα θαηαζηαιάμεη. Δπίζεο, ιφγσ ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο. 

4. Οη επηινγέο ηνπ δελ είλαη ξεαιηζηηθέο. 

Ο έθεβνο έρεη επηιέμεη επάγγεικα ην φπνην δελ ηνπ «αξκφδεη», είηε απηφ αθνξά ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ είηε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Απηέο νη επηινγέο είλαη απνηέιεζκα: 

i. Σεο ζχγρπζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν έθεβνο, κε ηελ ππεθθπγή ζηελ απάληεζε ησλ 

εξσηεκάησλ  «Πνηνο είκαη;» θαη ηη «Θέισ λα θάλσ ζηε δσή κνπ;». ηελ πξψηε 

πεξίπησζε δελ έρεη απηνγλσζία θαη ζηελ δεχηεξε δελ κπνξεί λα ηαηξηάμεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κε απηά πνπ απαηηεί ην επάγγεικα πνπ έρεη 

επηιέμεη. 

ii. Σεο ππεξπξνζηαηεπηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, ε νπνία δελ ηνλ ππνζηήξημε λα απαληήζεη 

ζηα θαίξηα εξσηήκαηα γηα λα πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. 

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθεβείαο είλαη ν ελζνπζηαζκφο κε θάπνηα επαγγέικαηα, ηα 

νπνία πξνβάιεη ε θνηλσλία θαη ηα Μ.Μ.Δ. Δίλαη ηα γλσζηά «ιακπεξά επαγγέικαηα» 

(αζιεηήο, εζνπνηφο, ηξαγνπδηζηήο, παξνπζηαζηήο) ησλ νπνίσλ ηηο ζπλζήθεο δελ γλσξίδνπλ νη 

έθεβνη. Απιά ζακπψλνληαη θαη δελ κπαίλνπλ ζην θφπν λα ςάμνπλ θαη λα ηαηξηάμνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ζειήζεηο κε απηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. 
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πρλφ θαηλφκελν επίζεο είλαη θαη ε εκπινθή πξνζψπσλ ζπγγεληθνχ ε θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ έθεβν ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη 

αλεθπιήξσηα φλεηξα. 

5. Έρεη απνθαζίζεη γηα ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Απηφ δείρλεη φηη: 

i. Ο έθεβνο έρεη σξηκάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη έρεη πεηχρεη φινπο ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη έηζη θπζηνινγηθά πξνρψξεζε ζηελ επηινγή ζπνπδψλ θαη 

επαγγέικαηνο 

ii. Ζ δεκνθξαηηθή δηαπαηδαγψγεζε πνπ εθάξκνζαλ νη γνλείο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, 

κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμεη ζε κηα απφθαζε έρνληαο επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

επθαηξίεο θαη γλψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φξεμε γηα δσή θαη 

ζεηηθή απηνεθηίκεζε. 

Γηα λα ην πεηχρεη απηφ φκσο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ: 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ 

 Σελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(ξαγδαίεο αιιαγέο, παγθνζκηνπνίεζε θ.ιπ.) φζν θαη κε ηα επαγγέικαηα (εμαθάληζε 

κεξηθψλ θαη εκθάληζε λέσλ θ.ιπ.). 

Σξφπνη Γηαπαηδαγψγεζεο – 

Μνξθέο ηαπηφηεηαο θαηά ηνλ Marcia –  

Έθθξαζε πξνβιεκαηηζκνχ 

Γηαπαηδαγψγεζε   Απηαξρηθή  Αλεθηηθή              Γεκνθξαηηθή 

Σαπηφηεηα θαηά 

ησλ Marcia 

Γνηή χγρπζε ξφισλ Μνξαηφξηνπκ 

 

Καηαθηεκέλε 

 

Έθθξαζε 

πξνβιεκαηηζκνχ 

-Αλαζέηεη ζηνπο 

άιινπο 

-Αδηαθνξεί 

-Αδηαθνξεί 

-Αιιάδεη δηαξθψο 

πξνηηκήζεηο 

-Με ξεαιηζηηθέο 

επηινγέο 

Γηεξεπλά, 

αιιά δελ 

θαηαιήγεη 

Δπηιέγεη 
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ΤΥΔΣΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

 

Μεηά ηελ εμεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα 

επαγγέικαηα ήξζε ε ζηηγκή ν έθεβνο λα επηιέμεη πνην ζα είλαη  ην επάγγεικα πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζεη ζηελ κειινληηθή ηνπ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζπζρεηίδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κε απηά ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ. 

Ζ ζπζρέηηζε απηή ζα ηνλ βνεζήζεη λα απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα : πνην ή πνηα 

επαγγέικαηα κνπ ηαηξηάδνπλ. Γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ε χπαξμε 

θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. 

Δλαπφθεηηαη, ινηπφλ ζηνλ ίδην λα δηεξεπλήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα 

ηνπ, λα ηα ζπζρεηίζεη κε ηα δηάθνξα επαγγέικαηα θαη λα βξεη πνηα ηνπ ηαηξηάδνπλ θαη ηνπ 

παξέρνπλ ηε κεγίζηε ηθαλνπνίεζε.   

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 

Σνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ (ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο) θαη ην ζψκα ηνπ. 

Υεηξίδεηαη εξγαιεία θαη κεραλήκαηα κε κεγάιε επηδεμηφηεηα θαη πξνηηκά λα εξγάδεηαη εθηφο 

γξαθείνπ, ζηελ χπαηζξν ή ζε εξγαζηήξην. 

Γηαθαηέρεηαη απφ πξαθηηθή ινγηθή θαη δπζθνιεχεηαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

ηξέθεηαη ζε επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή αληηθεηκέλσλ 

(ηερληθά επαγγέικαηα),ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ εθηξνθή δψσλ (επαγγέικαηα 

θχζεο),κεηαθνξψλ (νδεγνί) θ.ιπ. 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : Ρεαιηζηήο, Απνηειεζκαηηθφο, Πξαθηηθφο, Δπηδέμηνο, Δζσζηξεθήο, 

Πξνζγεησκέλνο, Δπίκνλνο , Πξαγκαηηζηήο, πγθξαηεκέλνο, Λνγηθφο, Δπζχο, Τιηζηήο, 

Απφιπηνο, Γνγκαηηθφο, Απιφο, Δηιηθξηλήο, Αμηφπηζηνο , Όρη ηφζν θνηλσληθφο, Πηάλνπλ ηα 

ρέξηα ηνπ   

  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 

Σνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ηηο επηζηήκεο θαη ηελ έξεπλα, λα παξαηεξεί λα αλαδεηά θαη λα 

αλαιχεη θαηλφκελα, λα καζαίλεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη λα ιχλεη πξνβιήκαηα. 

Γηαθαηέρεηαη απφ αλαιπηηθή, κεζνδηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ιηγφηεξν ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

ηξέθεηαη ζε επαγγέικαηα πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ θαηαλφεζε θαη δηεξεχλεζε θπζηθψλ, 

βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ αθαδεκατθή έξεπλα ,ηα Μαζεκαηηθά, ηελ 

Ηαηξηθή, ηνπο ππνινγηζηέο, ηα επαγγέικαηα κεραληθψλ θ.ιπ. 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ :  Πεξίεξγνο, Αλαιπηηθφο, Δπξεκαηηθφο, Αλεμάξηεηνο, Οξζνινγηζηήο 

, Δζσζηξεθήο , Αθξηβήο, Κξηηηθφο, πγθξνηεκέλνο, Μεζνδηθφο, πζηεκαηηθφο , Φηινκαζήο, 

Μειεηεξφο, Αζπκβίβαζηνο, Γεκηνπξγηθφο, χλζεηνο, Παξαηεξεηηθφο,, Με αθαηξεηηθή ζθέςε  

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ 

Σνπ αξέζεη λα αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη 

απνθάζεηο, λα αζθεί δηνίθεζε, λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, λα 

επηρεηξεκαηνινγεί, λα πείζεη θαη λα πξνσζεί πξντφληα, ππεξεζίαο θαη ηδέεο. 

Γηαθαηέρεηαη απφ εκπνξηθφ πλεχκα, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, αλνηθηνχο νξίδνληεο, γεγνλφο πνπ 

ηνλ θάλεη λα θαηλνηνκεί θαη λα ξηζθάξεη. 

ηξέθεηαη ζε επαγγέικαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε επηρεηξεκαηηθή δξάζε, δηνίθεζε, 

πσιήζεηο θαη ππεξάζπηζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (λνκηθά επαγγέικαηα). 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Φηιφδνμνο, Αληαγσληζηηθφο, Σνικεξφο\, Πεηζηηθφο, Αηζηφδνμνο, 

Αλεμάξηεηνο, Δπηλνεηηθφο, Απνθαζηζηηθφο, Δγσθεληξηθφο, Ζγέηεο, Δλζνπζηψδεο, 

Δπηθνηλσληαθφο, Δμσζηξεθήο, Γπλακηθφο, Γξαζηήξηνο, Οξγαλσηηθφο, Αλήζπρνο, Βάδεη 

ζηφρνπο, Ρηςνθίλδπλνο, Με απηνπεπνίζεζε, Αλαιακβάλεη επζχλεο, Παίξλεη πξσηνβνπιίεο  

 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ 

Σνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη ηηο γιψζζεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

θαληαζία ηνπ , λα ππνδχεηαη ξφινπο θαη λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία. 

Γηαθαηέρεηαη απφ έλα αλεμάξηεην θαη αληηθνκθνξκηζηηθφ ηξφπν δσήο θαη έρεη έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ηε ινγνηερλία, ηε δεκηνπξγία. 

ηξέθεηαη ζε επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα, ην ρνξφ, ην ζέαηξν, 

ηε κνπζηθή, ηε ζπγγξαθή, ηελ θσηνγξαθία, ηε δηαθφζκεζε, ηε κφδα θιπ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Αλεμάξηεηνο, Δπαίζζεηνο , Ηδεαιηζηήο , Δπθάληαζηνο, Αλνηρηφο, 

Δθδεισηηθφο, Απζφξκεηνο, Αληηθνκθνξκηζηήο, πλαηζζεκαηηθφο, Γεκηνπξγηθφο, 

Δλδνζθνπηθφο, Δθθξαζηηθφο, Αζπκβίβαζηνο, Παξνξκεηηθφο ηδεαιηζηήο, Αθεξεκέλνο, 

Πξσηφηππνο, Οξακαηηζηήο, Με ζπζηεκαηηθφο, Με πξαθηηθφο, Όρη ξνπηίλα 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

Σνπ αξέζεη λα εξγάδεηαη καδί κε άιινπο θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνρή βνήζεηαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 
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Γηαθαηέρεηαη απφ δηάζεζε θαη ζέιεζε γηα θνηλσληθή πξνζθνξά θαη θξνληίδα ζηνλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπ. Δίλαη δεζηφο, θηιηθφο, ζπλεξγάζηκνο θαη απνθεχγεη πξαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

ηξέθεηαη ζε επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία, ηε ζπκβνπιεπηηθή , ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ πγεία θηι 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Δγθάξδηνο, Αιηξνπηζηήο, Φηιηθφο,  Δμππεξεηηθφο, Δπαίζζεηνο, 

Αιιειέγγπνο, Δπράξηζηνο, Πεηζηηθφο, Τπνκνλεηηθφο πλεξγάζηκνο Γελλαηφδσξνο, 

Δπηθνηλσληαθφο, Τπεχζπλνο, Γηνξαηηθφο, πγθαηαβαηηθφο, Δπγεληθφο, πλαηζζεκαηηθφο , 

Γηαθξηηηθφο, Τπνζηεξηθηηθφο, Αθνζησκέλνο, Με θαηαλφεζε, Με ελζπλαίζζεζε 

 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ 

Σνπ αξέζεη ε ηάμε. ε αθξίβεηα, ε ηαθηνπνίεζε αξρείσλ ή πιηθψλ, ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

θαη ε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ άιισλ. 

Αθφκε αξέζθεηαη ζε θαζηεξσκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο, πνπ απαηηνχλ 

ππνινγηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Γηαθαηέρεηαη απφ κεζνδηθφηεηα, επζπλεηδεζία, ππεπζπλφηεηα θαη θέξλεη εηο πέξαο ην έξγν 

ηνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

ηξέθεηαη ζε επαγγέικαηα ζπλήζσο γξαθείνπ ππαιιειηθά, νηθνλνκηθά, παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.   

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: πζηεκαηηθφο, πκβαηηθφο, Αμηφπηζηνο, Πξνζεθηηθφο, Αθξηβή, 

Γηαρεηξηζηηθφο, Μεζνδηθφο , Σαθηηθφο, Δππξνζάξκνζηνο, Γνγκαηηθφο , πληεξεηηθφο , 

Τπεχζπλνο, Αθνζησκέλνο, Γηεθπεξαησηηθφο, Δπζπλείδεηνο, Απνηειεζκαηηθφο, Έκπηζηνο, 

Δμππεξεηηθφο, Πξαθηηθφο, Λεπηνκεξήο, Δπηκειήο, Οηθνλφκνο. 

χκθσλα κε απηνχο ηνπο ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο, θάπνηνη έθεβνη κπνξεί λα αλήθνπλ ζε έλα 

ηχπν, αιιά δελ απνθιείεηαη θάπνηνη  άιινη λα ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ 

πεξηζζφηεξνπο 
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4) ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΗΟ Ο ΣΡΟΠΟ ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Σν λέν ζχζηεκα πξφζβαζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,  έρεη σο εμήο: 

Ζ Γ΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ Γ Δ Λ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ: 

 

Οκάδα Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, Οκάδα Θεηηθώλ πνπδώλ θαη Οκάδα πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

 

Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επηιέγνπλ, θαζψο θαη ηα 

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο. θαη έλα Μάζεκα Δπηινγήο..                        

                                                                                                                    

σξνιφγην πξφγξακκα ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ                                                              ΧΡΔ 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ                                                                     1 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ                                                   2 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ                                          1 

ΗΣΟΡΗΑ                                                                               2 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ θαη ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ                    2 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                                                             2 

ΗΣΟΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ                                1 

ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ  (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά)        2 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ                                                                    2 

ΤΝΟΛΟ                                                                           15 

 

 Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη ην εμήο: 

 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ΘΔΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

                        Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΠΟΤΓΧΝ 

                         ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

                           ΜΑΘΖΜΑΣΑ                       ΧΡΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ                  ΧΡΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ                                             ΧΡΔ 

    ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ    5                         ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ                5                         ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ                                             5 

    ΗΣΟΡΗΑ                                        3                         ΦΤΗΚΖ                             3                         ΑΟΘ (Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο)       3 

    ΛΑΣΗΝΗΚΑ                                     3                         ΥΖΜΔΗΑ                            3                         ΗΣΟΡΗΑ                                                         3 

    ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ                               2                         ΒΗΟΛΟΓΗΑ                         2                         ΑΔΠΠ                                                              2 

    ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ                        2 ΑΔΠΠ                                  2                         ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ                                         2 

                                                                                        ΤΝΟΛΟ 15 
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Γ. Σα Μαζήκαηα Δπηινγήο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ  

α) Γεχηεξε Ξέλε γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά),      
δηδάζθνληαη δχν (2) ψξεο 

θαη νη καζεηέο ηεο 

επηιέγνπλ  έλα 

 

β) Διεχζεξν ρέδην, 

γ) Γξακκηθφ ρέδην, 

 δ) Ηζηνξία ηεο Σέρλεο,  

 ε) Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηψλ (ΑΟΓΔΤ). 

 

Όζνη καζεηέο επηζπκνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ Διεχζεξνπ ρεδίνπ θαη 

Γξακκηθνχ ρεδίνπ, δχλαληαη λα δειψζνπλ φηη ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δχν καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

ζα δηδάζθεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Απφιπζε Μαζεηψλ Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ                                                      

 

\Οη γξαπηέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζηελ Γ΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο.Σα ζέκαηα ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα/ηνπο δηδάζθνληεο, ην 

κάζεκα.Σα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. Ζ Σξάπεδα Θεκάησλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξναηξεηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηελ απφιπζε ησλ καζεηψλ απαηηείηαη γεληθφο 

κέζνο φξνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ.                                                                                                           

                                            

                 Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνθνίησλ Γεληθνχ Λπθείνπ                                                       1.  

 

Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ Σ.Δ.Η., ησλ Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ησλ Αλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α..Δ.Η.) θαη 

Αλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ (Α...Τ.), ησλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο 

Αθαδεκίαο, θαζψο θαη ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ δηεμάγνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα απφ ηελ 

εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο, πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ. 

2. Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο Ζκεξεζίνπ θαη Γ΄ Σάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη 

φρη αξγφηεξα ηεο 20ήο επηεκβξίνπ επηβεβαηψλνπλ νξηζηηθά ηελ Αξρηθή Γήισζε Οκάδαο Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, πξν ηεο ιήμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

Έθαζηνο καζεηήο επηιέγεη ππνρξεσηηθά κία (1) Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα Δπηζηεκνληθά Πεδία. Χο Δπηζηεκνληθφ Πεδίν λνείηαη έλα ζχλνιν νκνεηδψλ 

ή ζπγγελψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ζεξαπεχνληαη απφ αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Σα 

Σκήκαηα ησλ ηδξπκάησλ   θαηαηάζζνληαη ζε πέληε Δπηζηεκνληθά Πεδία, πνπ νξίδνληαη σο εμήο:                                                                                                                                                                                                                   
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1ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν : Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο                                                                                            

2ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν : Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο                                                                                                                   

3ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν : Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Εσήο                                                                                                                                    

4ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο                                                                                                                                                  

5ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν : Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθή. 

ΑΝΘΡ 

 

ΑΝΘΡ 

ΑΝΘΡ 

 

 

ΘΔΣ 

ΘΔΣ 

ΘΔΣ 

 

 

 

 

ΟΗΚ-ΠΛ 

ΟΗΚ-ΠΛ 

ΟΗΚ-ΠΛ 

 

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

απνηειεζκάησλ ησλ Δμεηάζεσλ Δηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο γηα δχν (2) 

θαη' αλψηαην φξην Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ησλ πεδίσλ απηψλ. Ο ππνςήθηνο πνπ 

κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ πνπ επέιεμε πεξηέιαβε θαη Σκήκα γηα ην νπνίν απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά 

καζήκαηα ή δνθηκαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ην ίδην έηνο ζηα 

απαηηνχκελα εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο θαη λα έρεη επηηχρεη βαζκνινγία ζην θαζέλα απφ απηά ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 

κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο κέγηζηεο δπλαηήο.                                                                                                                                                 

α) Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε έλα (1) κφλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα (4) 

καζήκαηα. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε δχν (2) Δπηζηεκνληθά Πεδία εμεηάδνληαη θαη ζε έλα πέκπην 

(5ν) κάζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη Γεληθήο Παηδείαο ή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ.                                                            

β) Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή δχν απφ ηνπο εμήο ελαιιαθηηθνχο ζπλδπαζκνχο καζεκάησλ αλά Οκάδα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ απμεκέλνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα θάζε Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                                                                                                                                                                                            

                                                                 Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ             

                                                                                                                                                                                                              

Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά , ζε φπνην Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θη αλ θαηεπζχλνληαη, είλαη  :                                                                              

ηα Αξραία Διιεληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ,        1,3  - 1o                                                                                                                                 

ε Ηζηνξία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη                      0,7 – 1o                                                                                                                                            

ε Νενειιεληθή Γιψζζα (Γεληθήο Παηδείαο).                                     0,4 -3o        ή     1,3 – 4ν                                                                                                                                                           

* Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη                                                                                

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

3) ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                                  0,9  - 3o                                                                     

4) ζηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                            0,7  -  4ν                                                              
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     Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΘΔΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ                                                                                                                                                    

Σα θνηλά καζήκαηα, , ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζε φπνην Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θη αλ θαηεπζχλνληαη, είλαη  :                                                                                               

ε Φπζηθή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ,              0,7 – 2ν                                                                                                                                                          

ε Υεκεία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη         0,7 – 3ν                                                                                                                                                          

ε Νενειιεληθή Γιψζζα (Γεληθήο Παηδείαο).    1,3 – 4ν                                                                                                                                                   

Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη                                                              

ζηα Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 2νπ Δπηζη. Πεδίνπ.       1,3 – 2ν         

ζηε Βηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                     1,3 – 3ν                                            

ζηελ Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                                        0,7 – 4ν                                                               

 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ θαη ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζε φπνην Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θη αλ θαηεπζχλνληαη, είλαη ηα :                           

ηα Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ,   1,3 – 5ν                                                                                                                                            

ε Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ) θαη                                                                                                      

ε Νενειιεληθή Γιψζζα (Γεληθήο Παηδείαο).      0,4 – 3ν    ή     1,3 – 4ν                                                                                                                                                                                  

Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη :                                                                         

ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                       0,9 – 3ν                                                                   

ζηελ Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.                       0,7 – 4ν                                                                

ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ), ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.        0,7 – 5ν 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ :  

ΦΔΚ : ηξφπνο εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ ,ΣΔΗ … πξνζαξκνγή απφ ηελ νκάδα . 

 

 

5 εξσηεκαηνιφγηα 

Παξαθαιψ ζπκβνπιεπηείηε ην ζρεηηθφ pdf ΑΡΥΔΗΟ . 

 

 


