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ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

 

θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: 

Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 

4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.   Σν Γεληθφ 

Λχθεην απνηειεί εθπαηδεπηηθή κνλάδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνρήο γεληθήο 

παηδείαο θαη βαζκηαίαο εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

θνπνί ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ είλαη: 

 

 Ζ παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζφξξνπε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε 

φισλ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο 

αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. 

 Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 

 Ζ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ 

πνιίηε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θνηλψλ έξγσλ 

ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία κεηέρνπλ. 

 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθαξκνγήο ηεο γλψζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θάζε αηφκνπ γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη  

 Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
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ΔΓΓΡΑΦΔ 

 

ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή 

άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ. 

 

ηε Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεληθνχ ή ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

 

ηε  Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη απφ ηε Β΄ Σάμε  ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

 

 

 

ΓΟΜΖ 

Σα Γεληθά Λχθεηα  δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. ηα Δζπεξηλά 

θνηηνχλ εξγαδφκελνη καζεηέο.  

 Ζ θνίηεζε ζηα Ζκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ελψ ζηα  Δζπεξηλά Γεληθά Λχθεηα. είλαη ηεηξαεηείο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο  Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄). 

Δπίζεο ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλα Γεληθά Λχθεηα, φπσο ην Μνπζηθφ Γεληθφ 

Λχθεην, ην Δθθιεζηαζηηθφ Γεληθφ Λχθεην θαη ην Καιιηηερληθφ Γεληθφ Λχθεην.  

 Σα Γεληθά απηά Λχθεηα αθνινπζνχλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

κε ηα θαλνληθά Γεληθά Λχθεηα, πξνζθέξνπλ φκσο επηπιένλ καζήκαηα 

εμεηδίθεπζεο (καζήκαηα κνπζηθήο παηδείαο ηα Μνπζηθά, ζενινγηθήο & 

εθθιεζηαζηηθήο παηδείαο ηα Δθθιεζηαζηηθά θαη θαιιηηερληθήο παηδείαο   ηα 

αληίζηνηρα Καιιηηερληθά).  

 Γηα λα παξαθνινπζήζεη έλαο καζεηήο ην Μνπζηθφ ή ην Καιιηηερληθφ Γεληθφ 

Λχθεην απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζε απηφ είλαη λα πξνέξρεηαη απφ 

αληίζηνηρν Γπκλάζην (Μνπζηθφ ή θαιιηηερληθφ).  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Ζ Α΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο 

παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη  πξφγξακκα καζεκάησλ ηξηάληα πέληε ζπλνιηθά  

σξψλ εβδνκαδηαίσο.  

Δηδηθφηεξα, εθαξκφδεηαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηξηάληα ηξηψλ σξψλ 

εβδνκαδηαίσο, κε ελλέα καζήκαηα, πνπ είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δχν σξψλ εβδνκαδηαίσο πνπ απνηειείηαη απφ έλα  κάζεκα 

επηινγήο.  

 

ηε Β΄ ηάμε εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ηξηάληα ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ 

εβδνκαδηαίσο θαη δχν  Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: 

 

 Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ θαη  

 Θεηηθψλ πνπδψλ  

 

πέληε ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο  έθαζηε νκάδα, φπνπ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηε κία. 

 

ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ 

ηξηάληα  δχν σξψλ,  πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο δεθαπέληε 

ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο  θαη ηξεηο Οκάδεο Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ: 

  

 ηελ Οκάδα Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

 ηελ Οκάδα ησλ Θεηηθψλ  πνπδψλ θαη 

 ηελ Οκάδα  πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ απηήλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. 

Δθάζηε απφ ηηο νκάδεο απηέο πεξηιακβάλεη δεθαπέληε ζπλνιηθά δηδαθηηθέο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο. Καζψο επίζεο έλα κάζεκα επηινγήο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ 

εβδνκαδηαίσο.  
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ΠΡΟΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 
 

Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Α΄ ηάμε  θαη Β΄ ηάμε  ηνπ Ζκεξήζηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ’  Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ δηεμάγνληαη 

ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα εθηφο ησλ 

καζεκάησλ ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

 

Σα ζέκαηα ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα 

ή ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα. Σα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. 

Ζ Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξναηξεηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.  

 

Γηα ηελ πξναγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ Α΄ θαη Β’ ηάμε ηνπ Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαη Α΄, Β΄ θαη Γ’  ηάμεηο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απαηηείηαη γεληθφο 

κέζνο φξνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη πέληε δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ην 

Μ.Ο. ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ 

καζεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, 

φπνπ απηφ δηδάζθεηαη. 
 

Γηα ηελ απφιπζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη Γ’  ηάμεο 

Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ 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. 
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ΩΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ (Ζκεξήζηα) 
 

 

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΣΑΞΖ  

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 5 
9 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

5 Γεσκεηξία 2 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

4. Ηζηνξία 2 

5. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη  Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

3 

6. Θξεζθεπηηθά 2 

7. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  2 

8. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

9. Φπζηθή Αγσγή  – 2 

ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ   

10. 

α)  Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 

2 
β) Γεσινγία θαη  Γηαρείξηζε  Φπζηθψλ  Πφξσλ  

γ) Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  

δ) Καιιηηερληθή Παηδεία 

ύλνιν ωξώλ:  35 
Πηγή : άρθρο 2 παρ. 1 του  Νόμου 4186  (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΣΑΞΖ (Ζκεξήζην) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 
6 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

5 Γεσκεηξία 2 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 

5. Ηζηνξία 2 

6. Φηινζνθία 2 

7. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

2 

8. Θξεζθεπηηθά 2 

9. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  1 

10. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

11. Φπζηθή Αγσγή   1 

ύλνιν ωξώλ: 30 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & 

Γξακκαηεία 

3 1. Φπζηθή 3 

2.  Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ  

2 2. Μαζεκαηηθά 2 

ύλνιν ωξώλ: 5 ύλνιν ωξώλ: 5 

Πηγή : άρθρο 2 παρ. 2 του  Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΣΑΞΖ 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Νενειιεληθή Γιψζζα 2 

2. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 1 

3. Ηζηνξία 2 

4. Λςτορία Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 1 

5. Θξεζθεπηηθά 1 

6. Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο 2 

7. Βηνινγία 2 

8. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

9. Φπζηθή Αγσγή   2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα  5 

2. Ηζηνξία   3 

3. Λαηηληθά 3 

4. Λνγνηερλία 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Φπζηθή 3 

3. Υεκεία 3 

4. Βηνινγία 2 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ θαη ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Α.Ο.Θ. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 3 

3. Ηζηνξία 3 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 



[11] 

 

ύλνιν ωξώλ: 15 

Μάζεκα  Δπηινγήο 

1. Γεχηεξε Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

2. Διεχζεξν ρέδην 2 

3. Γξακκηθφ ρέδην 2 

4. Ηζηνξία ηεο Σέρλεο 2 

5. Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Τπεξεζηψλ 2 

Γεληθό ζύλνιν  32 

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 σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πηγή : άρθρο 1.του Ν. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015)  

 

 

https://www.dropbox.com/s/ds8faok5pspu0pc/%CE%A6%CE%95%CE%9A_50_14.05.2015.pdf?dl=0
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ΩΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ (Δζπεξηλά) 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 
6 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 2 

3 
Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

4. Ηζηνξία 2 

5. Θξεζθεπηηθά 1 

6. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  2 

7. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

8. Φπζηθή Αγσγή  – 1 

ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ   

9. 

α)  Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 

2 
β) Γεσινγία θαη  Γηαρείξηζε  Φπζηθψλ  Πφξσλ  

γ) Διιεληθφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο  

δ) Καιιηηερληθή Παηδεία 

ύλνιν ωξώλ:  25 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015)  

https://www.dropbox.com/s/4rjmnwtlco1ub6a/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20941_25.05.2015%20%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%2C%20%CE%92%2C%CE%93%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%20%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 3 
7 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 2 

4 Γεσκεηξία 2 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 1 

3 Υεκεία 1 

Βηνινγία 1 

4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 

5. Ηζηνξία 2 

6. Φηινζνθία 2 

7. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

2 

8. Θξεζθεπηηθά 1 

9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

10. Φπζηθή Αγσγή   1 

ύλνιν ωξώλ: 25 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015)  

 

 

https://www.dropbox.com/s/4rjmnwtlco1ub6a/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20941_25.05.2015%20%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%2C%20%CE%92%2C%CE%93%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%20%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα 

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία 2 
6 

 
Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία  2 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

4 Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Φπζηθή 2 

6 Υεκεία 2 

Βηνινγία 2 

7. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί & Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 
1 

8. Θξεζθεπηηθά 1 

9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

ύλνιν ωξώλ: 20 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & 

Γξακκαηεία 

3 1. Φπζηθή 3 

2. Βαζηθέο Αξρέο Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ  

2 2. Μαζεκαηηθά 2 

ύλνιν ωξώλ: 5 ύλνιν ωξώλ: 5 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015)  

 

https://www.dropbox.com/s/4rjmnwtlco1ub6a/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20941_25.05.2015%20%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%2C%20%CE%92%2C%CE%93%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%20%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
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ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΣΑΞΖ (εζπεξηλά) 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΩΡΔ 

1. Νενειιεληθή Γιψζζα 2 

2. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 1 

3. Ηζηνξία 2 

4. Θξεζθεπηηθά 1 

5. Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο 2 

6. Βηνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 10 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Αξραία Διιεληθή Γιψζζα  5 

2. Ηζηνξία   3 

3. Λαηηληθά 3 

4. Λνγνηερλία 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Φπζηθή 3 

3. Υεκεία 3 

4. Βηνινγία 2 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ θαη ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Μαζεκαηηθά 5 

2. Α.Ο.Θ. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 3 

3. Ηζηνξία 3 

4. Α.Δ.Π.Π.  Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 2 

5. Κνηλσληνινγία 2 

ύλνιν ωξώλ: 15 

Πηγή: Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015)  

 

https://www.dropbox.com/s/4rjmnwtlco1ub6a/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20941_25.05.2015%20%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%2C%20%CE%92%2C%CE%93%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%20%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
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ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 

Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα  εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, κεηά ηελ 

απφιπζε ηνπ καζεηή απφ ην Λχθεην, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα 

απνθιεηζηηθά  ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ νξίδνληαη απφ θεληξηθή 

επηηξνπή εμεηάζεσλ. 

 
 Σα Δπηζηεκνληθά πεδία νξίδνληαη σο εμήο:  

 

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 Πιεξνθνξηθήο)  

Πην αλαιπηηθά ε θαηάηαμε ησλ ζρνιψλ, ηκεκάησλ θαη εηζαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ζειίδεο 21- 42. 

 

Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφιπζεο 

απφ ην Γεληθφ Λχθεην θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 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 ηκεκάησλ πνπ επέιεμε πεξηέιαβε θαη ηκήκα 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. 

 

Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε έλα κφλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν 

εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα καζήκαηα. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε 

δχν Δπηζηεκνληθά Πεδία εμεηάδνληαη θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη Γεληθήο Παηδείαο ή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ.. 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή δχν απφ ηνπο 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. 

 

 

Σα Παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα αλά νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλά 

επηζηεκνληθφ πεδίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 



[17] 

 

 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:  

 

Α) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη 

ζηα Λαηηληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 1ν 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

 

Β) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη 

ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε κε κεησκέλα κφξηα ζην 3ν 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

 

Γ) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη 

ζηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν.  
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:  

 

Α) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ 

ζηα Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 

2νπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ.  

 

Β) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ ζηε 

Βηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν.  

 
Γ) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηελ 

Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:  

 

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

ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε κε κεησκέλα κφξηα ζην 3ν 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.  

 

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

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

 

Γ) Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη 

ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ), ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 5ν Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν.  

 

Σν ζχζηεκα Δμεηάζεσλ Δηζαγσγήο πνπ πεξηγξάθεθε ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 

ζρεδηάζηεθε σο κεηαβαηηθφ ζχζηεκα, γηα λα αληηκεησπίζεη ειιείςεηο, θελά θαη 

ζηξεβιψζεηο ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νένπ Λπθείνπ φζν θαη ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα 

εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
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ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΖ 

Πεγή: ΦΕΚ 995/29.05.2015 τ. Β’ 

Γηα ηολ προζδηορηζκό ηοσ ζσλόιοσ ηφλ κορίφλ θάζε σπουεθίοσ γηα εηζαγφγή ζηης 

ζτοιές  ζηα ηκήκαηα θαη ζηης εηζαγφγηθές θαηεσζύλζεης ηκεκάηφλ ζα 

σποιογίδοληαη ηα καζήκαηα θαη οη ζσληειεζηές βαρύηεηας ηα οποία προβιέποληαη 

ζηελ Οκάδα Προζαλαηοιηζκού ποσ αλήθεη ο σπουήθηος γηα ηο ζσγθεθρηκέλο 

Επηζηεκοληθό Πεδίο, φς αθοιούζφς: 

A.Ομάδα Προζαναηολιζμού Ανθρωπιζηικών Σποσδών 

1ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Αλζρφπηζηηθώλ, Νοκηθώλ θαη Κοηλφληθώλ 

Επηζηεκώλ 

α) Αρταία Ειιεληθά Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Ιζηορία Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7) 

3ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ Υγείας θαη Ζφής 

α) Βηοιογία Γεληθής Παηδείας κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα ελληά (0,9) 

β) Νεοειιεληθή Γιώζζα κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα ηέζζερα (0,4) 

 4ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ ηες Εθπαίδεσζες 

α) Νεοειιεληθή Γιώζζα κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Μαζεκαηηθά Γεληθής Παηδείας κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7) 

           

 

Β. Ομάδα Προζαναηολιζμού Θεηικών Σποσδών 

 2ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Θεηηθώλ θαη Τετλοιογηθώλ Επηζηεκώλ  

α) Μαζεκαηηθά Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Φσζηθή Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7) 

 3ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ Υγείας θαη Ζφής 

α) Βηοιογία Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Φεκεία Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7) 

4ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ ηες Εθπαίδεσζες 

α) Νεοειιεληθή Γιώζζα κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Ιζηορία Γεληθής Παηδείας κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)           

 

Γ. Ομάδα Προζαναηολιζμού Σποσδών Οικονομίας και Πληροθορικής 

 3ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ Υγείας θαη Ζφής 

α) Βηοιογία Γεληθής Παηδείας κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα ελληά (0,9) 

β) Νεοειιεληθή Γιώζζα κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα ηέζζερα (0,4) 

4ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ ηες Εθπαίδεσζες 

α) Νεοειιεληθή Γιώζζα κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Ιζηορία Γεληθής Παηδείας κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7) 

5ο  Επηζηεκοληθό Πεδίο Επηζηεκώλ Οηθολοκίας θαη Πιεροθορηθής 

α) Μαζεκαηηθά Προζαλαηοιηζκού κε ζσληειεζηή έλα θόκκα ηρία (1,3) 

β) Αρτές Οηθολοκηθής Θεφρίας κε ζσληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bstlwm2sackd1so/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20995_29.05.2015%20%CF%84.%20%CE%92%27%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A4%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1.pdf?dl=0
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ρνιέο & ηκήκαηα ηνπ 1
ν
 Δπηζηεκνληθό Πεδίν Δηδίθεπζεο: Αλζξωπηζηηθέο, 

Ννκηθέο θαη Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο 

Πεγή: ΦΕΚ 995/29.05.2015 τ. Β’. 

Παλεπηζηήκηα

Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Αγγιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα)

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Γεξκαληθήο  Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Γεξκαληθήο  Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γιψζζαο, Φηινινγίαο & Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ (Κνκνηελή)

Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Θεζζαινλίθε)

Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ (Αγξίλην) (θ΄ 5
ν
)

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ  θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 4
ν
) 

Διιεληθήο Φηινινγίαο (Κνκνηελή)

Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Αζήλα)

Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Πνιηηηζκνχ (Αζήλα)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ  (Ναχπιην)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Πάηξα)

Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε)

Θενινγίαο (Αζήλα)

Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα)

https://www.dropbox.com/s/bstlwm2sackd1so/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20995_29.05.2015%20%CF%84.%20%CE%92%27%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A4%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1.pdf?dl=0
http://www.mysep.gr/?p=2251
http://www.mysep.gr/?p=2251
http://www.mysep.gr/?p=1648
http://www.mysep.gr/?p=1648
http://www.mysep.gr/?p=12607
http://www.mysep.gr/?p=12607
http://www.mysep.gr/?p=1655
http://www.mysep.gr/?p=1655
http://www.mysep.gr/?p=2261
http://www.mysep.gr/?p=2261
http://www.mysep.gr/?p=2271
http://www.mysep.gr/?p=2271
http://www.mysep.gr/?p=1663
http://www.mysep.gr/?p=1663
http://www.mysep.gr/?p=12546
http://www.mysep.gr/?p=12546
http://www.mysep.gr/?p=2026
http://www.mysep.gr/?p=2026
http://www.mysep.gr/?p=12719
http://www.mysep.gr/?p=12164
http://www.mysep.gr/?p=12164
http://www.mysep.gr/?p=12774
http://www.mysep.gr/?p=12774
http://www.mysep.gr/?p=2084
http://www.mysep.gr/?p=2378
http://www.mysep.gr/?p=2378
http://www.mysep.gr/?p=12555
http://www.mysep.gr/?p=12555
http://www.mysep.gr/?p=12777
http://www.mysep.gr/?p=12777
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2014
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2644
http://www.mysep.gr/?p=2644
http://www.mysep.gr/?p=2659
http://www.mysep.gr/?p=2659
http://www.mysep.gr/?p=2652
http://www.mysep.gr/?p=2652
http://www.mysep.gr/?p=1982
http://www.mysep.gr/?p=1982
http://www.mysep.gr/?p=2292
http://www.mysep.gr/?p=2292
http://www.mysep.gr/?p=1588
http://www.mysep.gr/?p=1588
http://www.mysep.gr/?p=12894
http://www.mysep.gr/?p=12894
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Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Αζήλα)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Ησάλληλα)

Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο (Ρέζπκλν)

Ηζηνξίαο & Δζλνινγίαο (Κνκνηελή)

Ηζηνξίαο (Κέξθπξα)

Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ (Καιακάηα)

Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Βφινο)

Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα)

Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄2
ν
,3

ν
 ,4

ν
,5

ν
)

Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο) (θ΄ 4
ν
 )

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο & Ηζηνξίαο (Μπηηιήλε)

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  (Αζήλα)

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) – Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) – Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Κνηλσληθήο Θενινγίαο (Αζήλα)

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Αζήλα)

Κνηλσληνινγίαο (Αζήλα)

Κνηλσληνινγίαο (Μπηηιήλε)

Κνηλσληνινγίαο (Ρέζπκλν)

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Ρφδνο)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Ννκηθήο (Αζήλα)

Ννκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Ννκηθήο (Κνκνηελή)

Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο (Κέξθπξα)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο (Ησάλληλα) (θ΄ 2
ν
,5

ν
)

Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε)

http://www.mysep.gr/?p=12579
http://www.mysep.gr/?p=12579
http://www.mysep.gr/?p=2313
http://www.mysep.gr/?p=2313
http://www.mysep.gr/?p=1625
http://www.mysep.gr/?p=1625
http://www.mysep.gr/?p=2342
http://www.mysep.gr/?p=2342
http://www.mysep.gr/?p=2400
http://www.mysep.gr/?p=2400
http://www.mysep.gr/?p=2421
http://www.mysep.gr/?p=2421
http://www.mysep.gr/?p=12597
http://www.mysep.gr/?p=12597
http://www.mysep.gr/?p=2415
http://www.mysep.gr/?p=2415
http://www.mysep.gr/?p=2410
http://www.mysep.gr/?p=2410
http://www.mysep.gr/?p=2278
http://www.mysep.gr/?p=2278
http://www.mysep.gr/?p=1670
http://www.mysep.gr/?p=1670
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=12740
http://www.mysep.gr/?p=12823
http://www.mysep.gr/?p=12823
http://www.mysep.gr/?p=12764
http://www.mysep.gr/?p=12764
http://www.mysep.gr/?p=12534
http://www.mysep.gr/?p=12534
http://www.mysep.gr/?p=12534
http://www.mysep.gr/?p=12529
http://www.mysep.gr/?p=12529
http://www.mysep.gr/?p=2298
http://www.mysep.gr/?p=2298
http://www.mysep.gr/?p=12900
http://www.mysep.gr/?p=12900
http://www.mysep.gr/?p=12769
http://www.mysep.gr/?p=12769
http://www.mysep.gr/?p=12820
http://www.mysep.gr/?p=12820
http://www.mysep.gr/?p=12687
http://www.mysep.gr/?p=12687
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=14538
http://www.mysep.gr/?p=14538
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=2322
http://www.mysep.gr/?p=2322
http://www.mysep.gr/?p=1807
http://www.mysep.gr/?p=1807
http://www.mysep.gr/?p=2333
http://www.mysep.gr/?p=2333
http://www.mysep.gr/?p=12601
http://www.mysep.gr/?p=12601
http://www.mysep.gr/?p=12654
http://www.mysep.gr/?p=12654
http://www.mysep.gr/?p=1606
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Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο (Αζήλα)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Ρέζπκλν)

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ (Κφξηλζνο)

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Δπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε) (θ΄5
ν
)

ιαβηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)

Φηινινγίαο (Αζήλα)

Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Φηινινγίαο (Ησάλληλα)

Φηινινγίαο (Καιακάηα)

Φηινινγίαο (Πάηξα)

Φηινινγίαο (Ρέζπκλν)

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο (Αζήλα)

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο (Ησάλληλα)

Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο (Θεζζαινλίθε)

Φηινζνθίαο (Πάηξα)

Φηινζνθηθψλ & Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν)

Φπρνινγίαο (Αζήλα) – ΔΚΠΑ

Φπρνινγίαο (Αζήλα) – Πάληεην

Φπρνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Φπρνινγίαο  (Ρέζπκλν)

ηξαηηωηηθέο ρνιέο 

ηξαηνινγηθφ – ηξαηηση. Ννκ. πκβ. (Α) Θεζζαινλίθε

Φπρνιφγσλ (Α) Θεζζαινλίθε

Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο (ΑΔΑ)

Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Βέιιαο Ησαλλίλσλ

Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Ζξάθιεην Κξήηεο

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ Αζήλαο

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ Βέιιαο Ησαλλίλσλ

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ Ζξάθιεην Κξήηεο

Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ  Θεζζαινλίθεο
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Αζηπλνκηθέο ρνιέο

Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (θ΄ 2
ν
,5

ν
)

Αζηπθπιάθσλ (θ΄ 2
ν
,5

ν
)

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο

ρνιή Αλζππνππξαγψλ(θ΄ 2
ν
,5

ν
)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄ 2
ν
,5

ν
)

Σ.Δ.Η.

Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Αζήλα)

Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα)

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄ 2
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο 

Κιεξνλνκηάο ΣΔ (θ΄ 2
ν
,3

ν
,5

ν
)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα) (θ΄ 2
ν
,5

ν
)

Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.)

Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο  Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (Α..Σ.Δ.Α.Ν.) (θ΄ 5
ν
)

Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Α..Σ.Δ.Ρ.) (θ΄5
ν
)
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ρνιέο & ηκήκαηα ηνπ 2
ν 

Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ Δηδίθεπζεο: Θεηηθέο & Σερλνινγηθέο 

Δπηζηήκεο 

Παλεπηζηήκηα

Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) (θ΄ 3
ν
)

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ  (Αζήλα)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)

Βηνινγίαο (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

Βηνινγίαο (Ζξάθιεην) (θ΄ 3
ν
)

Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3
ν
)

Βηνινγίαο (Πάηξα) (θ΄ 3
ν
)

Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα) (θ΄ 3
ν
)

Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) (θ΄ 3
ν
)

Γεσγξαθίαο (Αζήλα)

Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)

Γεσινγίαο & Πεξηβάιινληνο (Αζήλα)

Γεσινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Γεσινγίαο (Πάηξα)

Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3
ν
)

Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βφινο) (θ΄ 3
ν
)

Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (Βφινο) (θ΄ 3
ν
)

Γαζνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Οξεζηηάδα)

Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε)

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην) (θ΄ 3
ν
)

Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Ζξάθιεην)
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Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

 Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)

Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Ζξάθιεην)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Αζήλα) (θ΄ 3
ν
)

Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ & Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Βφινο)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)

Κηλεκαηνγξάθνπ  (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μαζεκαηηθψλ (Αζήλα)

Μαζεκαηηθψλ (Θεζζαινλίθε)

Μαζεκαηηθψλ  (Ησάλληλα)

Μαζεκαηηθψλ (Πάηξα)

Μαζεκαηηθψλ (άκνο) – Μαζεκαηηθψλ

Μαζεκαηηθψλ  (άκνο) – ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ – Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Μαζεκαηηθψλ

Μαζεκαηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ (Ζξάθιεην) – Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ

Μαζεκαηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ (Ζξάθιεην) – Μαζεκαηηθψλ

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (Αζήλα) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (Ησάλληλα)

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ησάλληλα)

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)

Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Αζήλα)

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
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Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)

Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Υαληά)

Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Ξάλζε)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ (Κνδάλε)

Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο & Αλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε)

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Βφινο)

Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Βφινο)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο (Ησάλληλα) (θ΄ 1
ν
,5

ν
)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα) (θ΄ 5
ν
)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε) (θ΄ 5
ν
)

Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή (Λακία) (θ΄ 3
ν
)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Βφινο)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Φπζηθήο (Αζήλα)

Φπζηθήο (Ζξάθιεην)
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Φπζηθήο (Θεζζαινλίθε)

Φπζηθήο (Ησάλληλα)

Φπζηθήο (Πάηξα)

Υεκείαο (Αζήλα)

Υεκείαο (Ζξάθιεην)

Υεκείαο (Θεζζαινλίθε)

Υεκείαο (Ησάλληλα)

Υεκείαο (Πάηξα)

Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα)

Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

 ηξαηηωηηθέο ρνιέο

Δπειπίδσλ (Δ) – Όπια

Δπειπίδσλ (Δ) – ψκαηα

Ηθάξσλ (Η) – Διεγθηέο Αεξάκπλαο

Ηθάξσλ (Η) – Ηπηάκελνη

Ηθάξσλ (Η) – Μεραληθνί (ΜΑ)

Ηπηάκελσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ)

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.)

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – Όπια

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ  (ΝΓ) – Μάρηκνη

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ  (ΝΓ) – Μεραληθνί

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.)

Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Αεξνπνξίαο (ΤΓ)

 Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ

ρνιή Μεραληθψλ (θ΄ 5
ν
)

ρνιή Πινηάξρσλ (θ΄ 5
ν
)

 Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο 

Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ (Αζήλα)

Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ (Θεζζαινλίθε)

 Αζηπλνκηθέο ρνιέο

Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (θ΄ 1
ν
,5

ν
)

Αζηπθπιάθσλ (θ΄ 1
ν
,5

ν
)
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ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο

ρνιή Αλζππνππξαγψλ (θ΄ 1
ν
,5

ν
)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄ 1
ν
,5

ν
)

Σ.Δ.Η.

Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) – Γξαθηζηηθήο (θ΄ 5
ν
)

Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) – Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ (θ΄ 5
ν
)

Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Γξάκα)

Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη)

Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ (Αζήλα) 

(θ΄ 5
ν
)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Κνδάλε)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λακία)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαληά)

Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο) (θ΄ 5
ν
)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄ 1
ν
,3

ν
,4

ν
,5

ν
)

Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)

Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)

Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ (Ρέζπκλν)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) –  

Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ 

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) –  

Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
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Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε) (θ΄ 5
ν
)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) –  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) – Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ΣΔ

Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) – 

Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) –  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)

Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Αζήλα)

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Γξάκα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
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Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ 

(Αζήλα) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ 

(Αζήλα) –  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ 

(έξξεο) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ 

(έξξεο) –  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ

πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Αζήλα)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) (θ΄ 5
ν
)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα) (θ΄ 5
ν
)

Σερλνινγίαο Αιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη) (θ΄ 5
ν
)

Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη) (θ΄ 5
ν
)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Αζήλα)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  (Αξγνζηφιη)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Θεζζαινλίθε)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  (Καιακάηα)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ακαιηάδα) (θ΄ 3
ν
)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα) (θ΄ 3
ν
)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ζξάθιεην)  (θ΄ 3
ν
)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3
ν
)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα) (θ΄ 3
ν
)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θ΄ 3
ν
)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θ΄ 3
ν
)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο 

Κιεξνλνκηάο ΣΔ (θ΄ 1
ν
,3

ν
,5

ν
)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) –Σερλνινγηψλ Φπζ. Πεξηβάιινληνο ΣΔ 

(θ΄ 5
ν
)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα) (θ΄ 1
ν
, 5

ν
)

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.

Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Μεραληθψλ –  Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ

Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Μεραληθψλ –   Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ

Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ

http://www.mysep.gr/?p=13643
http://www.mysep.gr/?p=13643
http://www.mysep.gr/?p=13676
http://www.mysep.gr/?p=13676
http://www.mysep.gr/?p=13676
http://www.mysep.gr/?p=13657
http://www.mysep.gr/?p=13657
http://www.mysep.gr/?p=13657
http://www.mysep.gr/?p=13668
http://www.mysep.gr/?p=13668
http://www.mysep.gr/?p=13668
http://www.mysep.gr/?p=13660
http://www.mysep.gr/?p=13660
http://www.mysep.gr/?p=13660
http://www.mysep.gr/?p=13515
http://www.mysep.gr/?p=13515
http://www.mysep.gr/?p=13506
http://www.mysep.gr/?p=13510
http://www.mysep.gr/?p=13478
http://www.mysep.gr/?p=13520
http://www.mysep.gr/?p=13413
http://www.mysep.gr/?p=13413
http://www.mysep.gr/?p=13416
http://www.mysep.gr/?p=13416
http://www.mysep.gr/?p=13406
http://www.mysep.gr/?p=13406
http://www.mysep.gr/?p=13420
http://www.mysep.gr/?p=13420
http://www.mysep.gr/?p=13423
http://www.mysep.gr/?p=13423
http://www.mysep.gr/?p=13442
http://www.mysep.gr/?p=13446
http://www.mysep.gr/?p=13459
http://www.mysep.gr/?p=13433
http://www.mysep.gr/?p=13454
http://www.mysep.gr/?p=13463
http://www.mysep.gr/?p=13468
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13536
http://www.mysep.gr/?p=13832
http://www.mysep.gr/?p=13832
http://www.mysep.gr/?p=13832
http://www.mysep.gr/?p=13836
http://www.mysep.gr/?p=13836
http://www.mysep.gr/?p=13836
http://www.mysep.gr/?p=13818
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Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ

 

 

 

 

ρνιέο & ηκήκαηα ηνπ 3
ν 
Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ Δηδίθεπζεο: Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Εωήο 

 

Παλεπηζηήκηα 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ορεςτιάδα) (κϋ 2ο)

Αγροτικισ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ (Ακινα) (κϋ 2ο)

Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Ρόρων και Γεωργικισ Μθχανικισ (Ακινα) (κϋ 2ο)

Βιολογίασ (Ακινα) (κϋ 2ο)

Βιολογίασ (Θράκλειο) (κϋ 2ο)

Βιολογίασ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ 2ο)

Βιολογίασ (Ράτρα) (κϋ 2ο)

Βιολογικϊν Εφαρμογϊν & Τεχνολογιϊν (Λωάννινα) (κϋ 2ο)

Βιοτεχνολογίασ (Ακινα) (κϋ 2ο)

Βιοχθμείασ & Βιοτεχνολογίασ (Λάριςα) (κϋ 2ο)

Γεωπονίασ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ 2ο)

Γεωπονίασ, Λχκυολογίασ και Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ (Βόλοσ) (κϋ 2ο)

Γεωπονίασ, Φυτικισ Ραραγωγισ και Αγροτικοφ Ρεριβάλλοντοσ (Βόλοσ) (κϋ 2ο)

Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Φυςικϊν Ρόρων (Αγρίνιο) (κϋ 2ο)

Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ & Διατροφισ (Ακινα)

Επιςτιμθσ Ηωικισ Ραραγωγισ & Υδατοκαλλιεργειϊν (Ακινα)

Επιςτιμθσ Τροφίμων & Διατροφισ (Λιμνοσ)

Επιςτιμθσ Τροφίμων και Διατροφισ του Ανκρϊπου (Ακινα) (κϋ 2ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Ακινα) (κϋ 1ο,2ο,4ο,5ο )

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

 Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Κομοτθνι) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Σζρρεσ) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τρίκαλα) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Επιςτιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ (Ακινα) (κϋ2ο )

Λατρικισ (Ακινα)

http://www.mysep.gr/?p=13824
http://www.mysep.gr/?p=13824
http://www.mysep.gr/?p=12473
http://www.mysep.gr/?p=12473
http://www.mysep.gr/?p=12514
http://www.mysep.gr/?p=12500
http://www.mysep.gr/?p=2989
http://www.mysep.gr/?p=3001
http://www.mysep.gr/?p=1762
http://www.mysep.gr/?p=3007
http://www.mysep.gr/?p=3007
http://www.mysep.gr/?p=12644
http://www.mysep.gr/?p=12644
http://www.mysep.gr/?p=12504
http://www.mysep.gr/?p=12504
http://www.mysep.gr/?p=12627
http://www.mysep.gr/?p=12627
http://www.mysep.gr/?p=1828
http://www.mysep.gr/?p=1828
http://www.mysep.gr/?p=12481
http://www.mysep.gr/?p=12481
http://www.mysep.gr/?p=12476
http://www.mysep.gr/?p=12476
http://www.mysep.gr/?p=12711
http://www.mysep.gr/?p=12711
http://www.mysep.gr/?p=12796
http://www.mysep.gr/?p=12796
http://www.mysep.gr/?p=12497
http://www.mysep.gr/?p=12497
http://www.mysep.gr/?p=12851
http://www.mysep.gr/?p=12851
http://www.mysep.gr/?p=12508
http://www.mysep.gr/?p=12508
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2014
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=12490
http://www.mysep.gr/?p=12490
http://www.mysep.gr/?p=3030
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Λατρικισ (Αλεξανδροφπολθ)

Λατρικισ (Θράκλειο)

Λατρικισ (Κεςςαλονίκθ)

Λατρικισ (Λωάννινα)

Λατρικισ (Λάριςα)

Λατρικισ (Ράτρα)

Κινθματογράφου  (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Κτθνιατρικισ (Κεςςαλονίκθ)

Κτθνιατρικισ (Καρδίτςα)

Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ & Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ (Αλεξανδροφπολθ)

Μουςικισ Επιςτιμθσ & Τζχνθσ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Μουςικϊν Σπουδϊν (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Μουςικϊν Σπουδϊν (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Μουςικϊν Σπουδϊν (Κζρκυρα) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Νοςθλευτικισ (Ακινα)

Νοςθλευτικισ (Σπάρτθ)

Οδοντιατρικισ (Ακινα)

Οδοντιατρικισ (Κεςςαλονίκθ)

Ρλθροφορικισ με Εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι (Λαμία) (κϋ 2ο )

Τεχνϊν Ιχου & Εικόνασ (Κζρκυρα) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο )

Φαρμακευτικισ (Ακινα)

Φαρμακευτικισ (Κεςςαλονίκθ)

Φαρμακευτικισ (Ράτρα)

τρατιωτικζσ χολζσ

Αξιωματικϊν Νοςθλευτικισ (ΣΑΝ)

Λατρικό (ΣΣΑΣ) Κεςςαλονίκθ

Κτθνιατρικό (ΣΣΑΣ) Κεςςαλονίκθ

Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Κεςςαλονίκθ

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Κεςςαλονίκθ

Σ.Ε.Ι.  

http://www.mysep.gr/?p=3066
http://www.mysep.gr/?p=3066
http://www.mysep.gr/?p=3042
http://www.mysep.gr/?p=3042
http://www.mysep.gr/?p=1855
http://www.mysep.gr/?p=1855
http://www.mysep.gr/?p=3078
http://www.mysep.gr/?p=3078
http://www.mysep.gr/?p=3035
http://www.mysep.gr/?p=3035
http://www.mysep.gr/?p=3071
http://www.mysep.gr/?p=3071
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=12450
http://www.mysep.gr/?p=12450
http://www.mysep.gr/?p=1847
http://www.mysep.gr/?p=1847
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=12522
http://www.mysep.gr/?p=12522
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=12570
http://www.mysep.gr/?p=12570
http://www.mysep.gr/?p=12730
http://www.mysep.gr/?p=12730
http://www.mysep.gr/?p=3084
http://www.mysep.gr/?p=3084
http://www.mysep.gr/?p=1909
http://www.mysep.gr/?p=1909
http://www.mysep.gr/?p=3207
http://www.mysep.gr/?p=3207
http://www.mysep.gr/?p=12614
http://www.mysep.gr/?p=12614
http://www.mysep.gr/?p=12566
http://www.mysep.gr/?p=12566
http://www.mysep.gr/?p=2006
http://www.mysep.gr/?p=2006
http://www.mysep.gr/?p=12698
http://www.mysep.gr/?p=12698
http://www.mysep.gr/?p=14221
http://www.mysep.gr/?p=14221
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
http://www.mysep.gr/?p=14237
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Αιςκθτικισ & Κοςμθτολογίασ (Ακινα)

Αιςκθτικισ & Κοςμθτολογίασ (Κεςςαλονίκθ)

Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινοτικισ Υγείασ (Ακινα) – Δθμόςιασ Υγείασ

Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινοτικισ Υγείασ (Ακινα) –  Κοινοτικισ Υγείασ

Διατροφισ & Διαιτολογίασ (Κεςςαλονίκθ)

Διατροφισ & Διαιτολογίασ (Καρδίτςα)

Διατροφισ & Διαιτολογίασ (Σθτεία)

Εργοκεραπείασ (Ακινα)

Λατρικϊν Εργαςτθρίων (Ακινα)

Λατρικϊν Εργαςτθρίων (Κεςςαλονίκθ)

Λατρικϊν Εργαςτθρίων (Λάριςα)

Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Μουςικισ (Άρτα) (κϋ1ο,2ο,4ο,5ο)

Λογοκεραπείασ (Λωάννινα)

Λογοκεραπείασ (Ράτρα)

Μαιευτικισ (Ακινα)

Μαιευτικισ (Κεςςαλονίκθ)

Μαιευτικισ (Ρτολεμαΐδα)

Νοςθλευτικισ (Ακινα)

Νοςθλευτικισ (Διδυμότειχο)

Νοςθλευτικισ (Θράκλειο)

Νοςθλευτικισ (Κεςςαλονίκθ)

Νοςθλευτικισ (Λωάννινα)

Νοςθλευτικισ (Λαμία)

Νοςθλευτικισ (Λάριςα)

 Νοςθλευτικισ (Ράτρα)

Οδοντικισ Τεχνολογίασ (Ακινα)

Οπτικισ και Οπτομετρίασ  (Ακινα)

αδιολογίασ και Ακτινολογίασ (Ακινα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (κϋ2ο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) (κϋ2ο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θράκλειο) (κϋ2ο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κεςςαλονίκθ) (κϋ2ο)

http://www.mysep.gr/?p=13055
http://www.mysep.gr/?p=13055
http://www.mysep.gr/?p=13048
http://www.mysep.gr/?p=13048
http://www.mysep.gr/?p=13083
http://www.mysep.gr/?p=13083
http://www.mysep.gr/?p=13090
http://www.mysep.gr/?p=13090
http://www.mysep.gr/?p=2214
http://www.mysep.gr/?p=2214
http://www.mysep.gr/?p=13042
http://www.mysep.gr/?p=13042
http://www.mysep.gr/?p=13046
http://www.mysep.gr/?p=13046
http://www.mysep.gr/?p=13074
http://www.mysep.gr/?p=13074
http://www.mysep.gr/?p=13020
http://www.mysep.gr/?p=13020
http://www.mysep.gr/?p=2171
http://www.mysep.gr/?p=2171
http://www.mysep.gr/?p=13024
http://www.mysep.gr/?p=13024
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13117
http://www.mysep.gr/?p=13117
http://www.mysep.gr/?p=13122
http://www.mysep.gr/?p=13122
http://www.mysep.gr/?p=13003
http://www.mysep.gr/?p=13003
http://www.mysep.gr/?p=2175
http://www.mysep.gr/?p=2175
http://www.mysep.gr/?p=13007
http://www.mysep.gr/?p=13007
http://www.mysep.gr/?p=12973
http://www.mysep.gr/?p=12973
http://www.mysep.gr/?p=12967
http://www.mysep.gr/?p=12967
http://www.mysep.gr/?p=12971
http://www.mysep.gr/?p=12971
http://www.mysep.gr/?p=2180
http://www.mysep.gr/?p=2180
http://www.mysep.gr/?p=12981
http://www.mysep.gr/?p=12981
http://www.mysep.gr/?p=12985
http://www.mysep.gr/?p=12985
http://www.mysep.gr/?p=12988
http://www.mysep.gr/?p=12988
http://www.mysep.gr/?p=12992
http://www.mysep.gr/?p=12992
http://www.mysep.gr/?p=13061
http://www.mysep.gr/?p=13061
http://www.mysep.gr/?p=13059
http://www.mysep.gr/?p=13059
http://www.mysep.gr/?p=13078
http://www.mysep.gr/?p=13078
http://www.mysep.gr/?p=13442
http://www.mysep.gr/?p=13446
http://www.mysep.gr/?p=13459
http://www.mysep.gr/?p=13459
http://www.mysep.gr/?p=13433
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Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (κϋ2ο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάριςα) (κϋ2ο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλϊρινα) (κϋ2ο)

Τεχνολογιϊν Ρεριβάλλοντοσ ΤΕ (Ηάκυνκοσ) – Συντιρθςθσ Ρολιτιςμικισ Κλθρονομιάσ ΤΕ 

(κϋ1ο,2ο, 5ο)

Φυςικοκεραπείασ (Ακινα)

Φυςικοκεραπείασ (Αίγιο)

Φυςικοκεραπείασ (Κεςςαλονίκθ)

Φυςικοκεραπείασ (Λαμία)

 

 

 

http://www.mysep.gr/?p=13454
http://www.mysep.gr/?p=13454
http://www.mysep.gr/?p=13463
http://www.mysep.gr/?p=13468
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13010
http://www.mysep.gr/?p=13010
http://www.mysep.gr/?p=13016
http://www.mysep.gr/?p=13016
http://www.mysep.gr/?p=2184
http://www.mysep.gr/?p=2184
http://www.mysep.gr/?p=13012
http://www.mysep.gr/?p=13012
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ρνιέο & ηκήκαηα ηνπ 4
ν 
Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ Δηδίθεπζεο: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

Παλεπηζηήκηα 

Εκπαίδευςθσ & Αγωγισ ςτθν Ρροςχολικι Θλικία (Ακινα)

Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Κομοτθνι) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Σζρρεσ) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τρίκαλα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ (Κεςςαλονίκθ)

Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ & Αγωγισ ςτθν Ρροςχολικι Θλικία (Ράτρα)

Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ρροςχολικι Θλικία (Αλεξανδροφπολθ)

Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ & Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (όδοσ)

Κινθματογράφου  (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Κοινωνικισ & Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Κόρινκοσ) (κϋ1ο)

Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ & Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Μουςικισ Επιςτιμθσ & Τζχνθσ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Μουςικϊν Σπουδϊν (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Μουςικϊν Σπουδϊν (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Μουςικϊν Σπουδϊν (Κζρκυρα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Ακινα)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Αλεξανδροφπολθ)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Βόλοσ)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Κεςςαλονίκθ)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Λωάννινα)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Ράτρα)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (ζκυμνο)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ  (όδοσ)

Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Φλϊρινα)

Ραιδαγωγικό Ειδικισ Αγωγισ (Βόλοσ)

http://www.mysep.gr/?p=2546
http://www.mysep.gr/?p=2546
http://www.mysep.gr/?p=2084
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2014
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2000
http://www.mysep.gr/?p=2000
http://www.mysep.gr/?p=2718
http://www.mysep.gr/?p=2718
http://www.mysep.gr/?p=2554
http://www.mysep.gr/?p=2554
http://www.mysep.gr/?p=2559
http://www.mysep.gr/?p=2559
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=12740
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=10582
http://www.mysep.gr/?p=10582
http://www.mysep.gr/?p=2506
http://www.mysep.gr/?p=2506
http://www.mysep.gr/?p=2480
http://www.mysep.gr/?p=2480
http://www.mysep.gr/?p=1993
http://www.mysep.gr/?p=1993
http://www.mysep.gr/?p=2492
http://www.mysep.gr/?p=2492
http://www.mysep.gr/?p=2499
http://www.mysep.gr/?p=2499
http://www.mysep.gr/?p=2471
http://www.mysep.gr/?p=2471
http://www.mysep.gr/?p=2513
http://www.mysep.gr/?p=2513
http://www.mysep.gr/?p=2519
http://www.mysep.gr/?p=2519
http://www.mysep.gr/?p=12619
http://www.mysep.gr/?p=12619
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Ραιδαγωγικό Νθπιαγωγϊν  (Λωάννινα)

Ραιδαγωγικό Νθπιαγωγϊν  (Φλϊρινα)

Ραιδαγωγικό Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ (Βόλοσ)

Ραιδαγωγικό Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ (ζκυμνο)

Τεχνϊν Ιχου & Εικόνασ (Κζρκυρα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Σ.Ε.Ι.

Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Μουςικισ (Άρτα) (κϋ1ο,2ο,3ο,5ο)

Ρροςχολικισ Αγωγισ (Ακινα)

Ρροςχολικισ Αγωγισ (Κεςςαλονίκθ)

Ρροςχολικισ Αγωγισ (Λωάννινα)

 

 

http://www.mysep.gr/?p=2709
http://www.mysep.gr/?p=2709
http://www.mysep.gr/?p=2725
http://www.mysep.gr/?p=2725
http://www.mysep.gr/?p=2690
http://www.mysep.gr/?p=2690
http://www.mysep.gr/?p=2702
http://www.mysep.gr/?p=2702
http://www.mysep.gr/?p=12614
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13106
http://www.mysep.gr/?p=13106
http://www.mysep.gr/?p=13112
http://www.mysep.gr/?p=13112
http://www.mysep.gr/?p=13115
http://www.mysep.gr/?p=13115
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ρνιέο & ηκήκαηα ηνπ 5
ν 

Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ Δηδίθεπζεο: Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη 

Πιεξνθνξηθήο 

 

Παλεπηζηήκηα 

Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Τεχνολογίασ (Ρειραιάσ)

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ακινα)

Διαχείριςθσ Ρολιτιςμικοφ Ρεριβάλλοντοσ & Νζων Τεχνολογιϊν (Αγρίνιο) (κϋ1ο)

Διεκνϊν & Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν (Κεςςαλονίκθ)

 Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν (Ακινα)

Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Ράτρα)

Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Χίοσ)

Διοίκθςθ Επιχειριςεων  Αγροτικϊν Ρροϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ (Ακινα)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Κομοτθνι) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Σζρρεσ) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τρίκαλα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ (Κεςςαλονίκθ)

Κινθματογράφου  (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ  (Ακινα)

Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ (Κεςςαλονίκθ)

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ (Ακινα)

Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ & Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Μουςικισ Επιςτιμθσ & Τζχνθσ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Μουςικϊν Σπουδϊν (Ακινα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Μουςικϊν Σπουδϊν (Κεςςαλονίκθ) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Μουςικϊν Σπουδϊν (Κζρκυρα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν (Ρειραιάσ)

Ναυτιλίασ & Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν (Χίοσ)

Οικιακισ Οικονομίασ & Οικολογίασ (Ακινα)

Οικονομικισ & Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ακινα)

http://www.mysep.gr/?p=12172
http://www.mysep.gr/?p=12172
http://www.mysep.gr/?p=12753
http://www.mysep.gr/?p=12753
http://www.mysep.gr/?p=12719
http://www.mysep.gr/?p=12719
http://www.mysep.gr/?p=2065
http://www.mysep.gr/?p=2065
http://www.mysep.gr/?p=12146
http://www.mysep.gr/?p=12146
http://www.mysep.gr/?p=12706
http://www.mysep.gr/?p=12706
http://www.mysep.gr/?p=12832
http://www.mysep.gr/?p=12832
http://www.mysep.gr/?p=12723
http://www.mysep.gr/?p=12723
http://www.mysep.gr/?p=12160
http://www.mysep.gr/?p=12160
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2454
http://www.mysep.gr/?p=2014
http://www.mysep.gr/?p=2459
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2019
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2444
http://www.mysep.gr/?p=2077
http://www.mysep.gr/?p=2077
http://www.mysep.gr/?p=1987
http://www.mysep.gr/?p=12090
http://www.mysep.gr/?p=12090
http://www.mysep.gr/?p=2072
http://www.mysep.gr/?p=2072
http://www.mysep.gr/?p=4240
http://www.mysep.gr/?p=4240
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2428
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2757
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=2744
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=1975
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=2751
http://www.mysep.gr/?p=12168
http://www.mysep.gr/?p=12168
http://www.mysep.gr/?p=12841
http://www.mysep.gr/?p=12841
http://www.mysep.gr/?p=12783
http://www.mysep.gr/?p=12783
http://www.mysep.gr/?p=12068
http://www.mysep.gr/?p=12068
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Οικονομικισ Επιςτιμθσ (Ακινα)

Οικονομικισ Επιςτιμθσ (Ρειραιάσ)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Ακινα)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Βόλοσ)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Κεςςαλονίκθ) – Α.Ρ.Κ.

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Κεςςαλονίκθ) – ΡΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Λωάννινα)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Κομοτθνι)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Ράτρα)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (ζκυμνο)

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Τρίπολθ)

Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ  Ακλθτιςμοφ (Σπάρτθ)

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  (Ακινα)

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κεςςαλονίκθ)

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Ρειραιάσ)

Ρλαςτικϊν Τεχνϊν & Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ (Λωάννινα) (κϋ1ο,2ο)

Ρλθροφορικισ (Ακινα)

Ρλθροφορικισ (Κεςςαλονίκθ)

Ρλθροφορικισ (Κζρκυρα)

Ρλθροφορικισ (Λαμία)

Ρλθροφορικισ (Ρειραιάσ)

Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ (Ακινα)

Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν (Ακινα) (κϋ2ο)

Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν (Τρίπολθ) (κϋ2ο)

Ρολιτιςμικισ Τεχνολογίασ & Επικοινωνίασ (Μυτιλινθ) (κϋ1ο)

Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ (Ρειραιάσ)

Στατιςτικισ (Ακινα)

Τεχνϊν Ιχου & Εικόνασ (Κζρκυρα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Χρθματοοικονομικισ & Τραπεηικισ Διοικθτικισ (Ρειραιάσ)

Ψθφιακϊν Συςτθμάτων (Ρειραιάσ)

τρατιωτικζσ χολζσ

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) (Κεςςαλονίκθ)

http://www.mysep.gr/?p=12097
http://www.mysep.gr/?p=12097
http://www.mysep.gr/?p=12064
http://www.mysep.gr/?p=12064
http://www.mysep.gr/?p=12031
http://www.mysep.gr/?p=12031
http://www.mysep.gr/?p=12036
http://www.mysep.gr/?p=12036
http://www.mysep.gr/?p=1812
http://www.mysep.gr/?p=1812
http://www.mysep.gr/?p=2043
http://www.mysep.gr/?p=2043
http://www.mysep.gr/?p=12059
http://www.mysep.gr/?p=12059
http://www.mysep.gr/?p=12023
http://www.mysep.gr/?p=12023
http://www.mysep.gr/?p=12040
http://www.mysep.gr/?p=12040
http://www.mysep.gr/?p=12044
http://www.mysep.gr/?p=12044
http://www.mysep.gr/?p=12053
http://www.mysep.gr/?p=12053
http://www.mysep.gr/?p=12734
http://www.mysep.gr/?p=12734
http://www.mysep.gr/?p=12101
http://www.mysep.gr/?p=12101
http://www.mysep.gr/?p=2055
http://www.mysep.gr/?p=2055
http://www.mysep.gr/?p=12101
http://www.mysep.gr/?p=12101
http://www.mysep.gr/?p=12654
http://www.mysep.gr/?p=12654
http://www.mysep.gr/?p=12153
http://www.mysep.gr/?p=12153
http://www.mysep.gr/?p=12182
http://www.mysep.gr/?p=12182
http://www.mysep.gr/?p=12204
http://www.mysep.gr/?p=12204
http://www.mysep.gr/?p=12631
http://www.mysep.gr/?p=12631
http://www.mysep.gr/?p=12174
http://www.mysep.gr/?p=12174
http://www.mysep.gr/?p=3201
http://www.mysep.gr/?p=3201
http://www.mysep.gr/?p=12192
http://www.mysep.gr/?p=12192
http://www.mysep.gr/?p=12199
http://www.mysep.gr/?p=12199
http://www.mysep.gr/?p=12856
http://www.mysep.gr/?p=12856
http://www.mysep.gr/?p=12111
http://www.mysep.gr/?p=12111
http://www.mysep.gr/?p=2968
http://www.mysep.gr/?p=2968
http://www.mysep.gr/?p=12614
http://www.mysep.gr/?p=12614
http://www.mysep.gr/?p=12116
http://www.mysep.gr/?p=12116
http://www.mysep.gr/?p=12176
http://www.mysep.gr/?p=12176
http://www.mysep.gr/?p=14237
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Ακαδημίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 

Σχολι Μθχανικϊν(κϋ2ο)

Σχολι Ρλοιάρχων(κϋ2ο)

Αςτυνομικζσ χολζσ

Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (κϋ1ο,2ο)

Αςτυφυλάκων (κϋ1ο,2ο)

χολζσ Πυροςβεςτικήσ Ακαδημίασ

Σχολι Ανκυποπυραγϊν(κϋ1ο,2ο)

Σχολι Ρυροςβεςτϊν (κϋ1ο,2ο)

Σ.Ε.Ι.

Γραφιςτικισ (Ακινα) – Γραφιςτικισ(κϋ2ο)

Γραφιςτικισ (Ακινα) – Τεχνολογίασ Γραφικϊν Τεχνϊν (κϋ2ο)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Άγιοσ Νικόλαοσ)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Ακινα) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  (Ακινα) –  Διοίκθςθ Μονάδων Υγείασ και Ρρόνοιασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  (Ακινα) – Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων 

Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Γρεβενά) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Γρεβενά) – Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων 

Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Θγουμενίτςα) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Θγουμενίτςα) – Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και 

Επιχειριςεων Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Θράκλειο) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Θράκλειο) –  Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και 

Επιχειριςεων Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κεςςαλονίκθ) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κεςςαλονίκθ) –  Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και 

Επιχειριςεων Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Καβάλα)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Λάριςα) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Λάριςα) –  Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων 

http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=20713
http://www.mysep.gr/?p=20713
http://www.mysep.gr/?p=20717
http://www.mysep.gr/?p=20717
http://www.mysep.gr/?p=13546
http://www.mysep.gr/?p=13546
http://www.mysep.gr/?p=13553
http://www.mysep.gr/?p=13553
http://www.mysep.gr/?p=13168
http://www.mysep.gr/?p=13168
http://www.mysep.gr/?p=13156
http://www.mysep.gr/?p=13156
http://www.mysep.gr/?p=13235
http://www.mysep.gr/?p=13235
http://www.mysep.gr/?p=13229
http://www.mysep.gr/?p=13229
http://www.mysep.gr/?p=13229
http://www.mysep.gr/?p=13145
http://www.mysep.gr/?p=13145
http://www.mysep.gr/?p=13206
http://www.mysep.gr/?p=13206
http://www.mysep.gr/?p=13206
http://www.mysep.gr/?p=13286
http://www.mysep.gr/?p=13286
http://www.mysep.gr/?p=13196
http://www.mysep.gr/?p=13196
http://www.mysep.gr/?p=13196
http://www.mysep.gr/?p=13164
http://www.mysep.gr/?p=13164
http://www.mysep.gr/?p=13212
http://www.mysep.gr/?p=13212
http://www.mysep.gr/?p=13212
http://www.mysep.gr/?p=13171
http://www.mysep.gr/?p=13171
http://www.mysep.gr/?p=13564
http://www.mysep.gr/?p=13564
http://www.mysep.gr/?p=13564
http://www.mysep.gr/?p=13130
http://www.mysep.gr/?p=13130
http://www.mysep.gr/?p=13139
http://www.mysep.gr/?p=13139
http://www.mysep.gr/?p=13280
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Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Λευκάδα) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Λευκάδα) –  Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και 

Επιχειριςεων Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Μεςολόγγι)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Ράτρα)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Ρειραιάσ) – Διοίκθςθ Επιχειριςεων (κατευκφνςεισ: 1. Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων 2.Μάρκετινγκ)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Ρειραιάσ) –  Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και 

Επιχειριςεων Φιλοξενίασ

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Σζρρεσ)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  και Οργανιςμϊν  (Καλαμάτα) – Διοίκθςθ Μονάδων Υγείασ και 

Ρρόνοιασ)

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  και Οργανιςμϊν  (Καλαμάτα) – Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

Διοίκθςθσ Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ (Κιβα)

Διοίκθςθσ Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ (Κατερίνθ)

 Διοίκθςθσ, Οικονομίασ, & Επικοινωνίασ Ρολιτιςτικϊν & Τουριςτικϊν Μονάδων (Ρφργοσ)

Διοίκθςθσ, Οικονομίασ, & Επικοινωνίασ Ρολιτιςτικϊν & Τουριςτικϊν Μονάδων (Άμφιςςα)

Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων (Ακινα) (κϋ2ο)

Κλωςτοχφαντουργϊν Μθχανικϊν ΤΕ (Ρειραιάσ) (κϋ2ο)

Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Μουςικισ (Άρτα) (κϋ1ο,2ο,3ο,4ο)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Θράκλειο)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Κεςςαλονίκθ)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Καβάλα)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Καλαμάτα)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Κοηάνθ)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Λάριςα)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Μεςολόγγι)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Ρειραιάσ)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Ρρζβεηα)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ (Σζρρεσ)

Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ  (Χαλκίδα)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Ακινα) (κϋ2ο)
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http://www.mysep.gr/?p=13576


[42] 

 

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Άρτα) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Θράκλειο) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Κεςςαλονίκθ) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Καβάλα) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Καςτοριά) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Λαμία) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Λάριςα) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Ναφπακτοσ) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Σζρρεσ) (κϋ2ο)

Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ (Σπάρτθ) (κϋ2ο)

Σχεδιαςμοφ & Τεχνολογίασ Ζνδυςθσ (Κιλκίσ) (κϋ2ο)

Σχεδιαςμοφ & Τεχνολογίασ Ξφλου και Επίπλου ΤΕ (Καρδίτςα)  (κϋ2ο)

Τεχνολογίασ Αλιείασ – Υδατοκαλλιεργειϊν (Μεςολόγγι) (κϋ2ο)

Τεχνολογίασ Ιχου και Μουςικϊν Οργάνων (Λθξοφρι) (κϋ2ο)

Τεχνολογιϊν Ρεριβάλλοντοσ ΤΕ (Ηάκυνκοσ) – Συντιρθςθσ Ρολιτιςμικισ Κλθρονομιάσ ΤΕ 

(κϋ1ο,2ο,3ο)

Τεχνολογιϊν Ρεριβάλλοντοσ ΤΕ (Ηάκυνκοσ) – Τεχνολογιϊν Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ ΤΕ(κϋ2ο)

Φωτογραφίασ & Οπτικοακουςτικϊν (Ακινα) (κϋ1ο,2ο)

Ψθφιακϊν Μζςων & Επικοινωνίασ ΤΕ (Αργοςτόλι) 

Ψθφιακϊν Μζςων & Επικοινωνίασ ΤΕ (Καςτοριά)

Ανώτερεσ χολζσ Σουριςτικήσ Εκπαίδευςησ (Α..Σ.Ε.)

Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικισ  Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) (κϋ1ο)

Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ όδου (Α.Σ.Τ.Ε..) (κϋ1ο) 
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εκαληηθέο εκεξνκελίεο 

 

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. 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη ην 

αξγφηεξν ηε 15ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο, θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ 

αλά ρνιή, Σκήκα ή Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
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Γηέμνδνη Μαζεηώλ Γεληθνύ Λπθείνπ 

 Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.): Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η.   

 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

 ηξαηησηηθέο ρνιέο  

 ρνιέο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο 

 Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο  

 Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

 ρνιέο Καιψλ Σερλψλ   

 πνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η. ηνπ  Δμσηεξηθνχ   

 Ηλζηηηνχηα  Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) 

 Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα 

 ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  (.Δ.Κ.) 

 Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο  (Κνιέγηα) 

 Χδεία – Μνπζηθέο ρνιέο 

 Γξακαηηθέο ρνιέο – Αλψηεξε ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο ηνπ Κξαηηθνχ 

Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο 

 ρνιέο Ληκελνθπιάθσλ   

 Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο   
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http://www.mysep.gr/?cat=33
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http://www.mysep.gr/?cat=27
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Δζληθό Πιαίζην Πξνζόληωλ  - Δπίπεδα πνπδώλ 

Δπίπεδν 1  

 Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 

Δπίπεδν 2 

 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

Δπίπεδν 3  

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 .Δ.Κ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 1 Η.Δ.Κ. 

Δπίπεδν 4  

 Πηπρίν ΔΠΑ.. 

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 ΔΠΑ.Λ. 

 Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΔΠΑ.Λ. 

 Απνιπηήξην  Γεληθνχ Λπθείνπ 

Δπίπεδν 5  

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 ΔΠΑ.Λ. 

 Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 Η.Δ.Κ. 

 Γίπισκα/Πηπρίν Αλσηέξαο ρνιήο 

Δπίπεδν 6 (BACHEOR DEGREE)  

 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 

 Πηπρίν Σ.Δ.Η. 

 Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν 7 (MASTER’S DEGREE)  

 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

Δπίπεδν 8 (DOCTORATE) 

 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

Πηγή: http://www.nqf.gov.gr 

 

 

http://www.nqf.gov.gr/
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Δεξιότητεσ Μελζτησ 

Ρθγι:  Υπουργείο Ραιδείασ & Ρολιτιςμοφ Κυπριακι Δθμοκρατίασ / Οδθγοί ςπουδϊν /    

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html 

Θ μελζτθ είναι προςωπικό κζμα. Μζςα από αποτελεςματικζσ δεξιότθτεσ μελζτθσ και 

μεκόδουσ εργαςίασ κα μπορζςεισ να αποδϊςεισ ςτον μζγιςτο βακμό των δυνατοτιτων 

ςου. Δεν υπάρχει μαγικι φόρμουλα για ςτιγμιαία και εφκολθ επιτυχία.  

Η καλή οργάνωςη και η ςυςτηματική εργαςία είναι η καλφτερη απάντηςη. 

Το πιο κάτω ερωτθματολόγιο κα ςε βοθκιςει να ανακαλφψεισ τθ δικι ςου ςυμπεριφορά 

προσ τθ μελζτθ: 

    

1.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ ξοδεφω πολφ χρόνο για να μάκω κάτι. 

2.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ αφινω όλθ τθ μελζτθ, τθν θμζρα πριν από 

το διαγϊνιςμα. 

 

3.            Ναι 

 

         Πχι Κάνω λανκαςμζνθ κατανομι του χρόνου μεταξφ 

μελζτθσ και κοινωνικισ ςυναναςτροφισ με τουσ 

φίλουσ μου. 

 

4.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ μελετάω ακοφγοντασ ραδιόφωνο ι ζχοντασ 

τθν τθλεόραςθ ανοικτι. 

 

5.            Ναι 

 

         Πχι Πταν μελετϊ κουράηομαι και αποςπάται εφκολα θ 

προςοχι μου. 

 

6.            Ναι 

 

         Πχι Μζςα ςτθν τάξθ ςυνικωσ δεν  δίνω ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτο μάκθμα. 

 

7.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ δεν μπορϊ να διαβάςω τισ ςθμειϊςεισ που 

ζχω γράψει τθν ϊρα του μακιματοσ. 

 

8.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ οι ςθμειϊςεισ μου είναι λανκαςμζνεσ. 

9.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ δεν κάνω τακτικζσ επαναλιψεισ για να 

προετοιμαςτϊ για τα διαγωνίςματα. 

 

10.            Ναι 

 

         Πχι Πταν φτάςω ςτο τζλοσ του κεφαλαίου ςυνικωσ δε 

κυμάμαι τι ζχω διαβάςει πριν. 

 

11.            Ναι          Πχι Πταν διαβάηω κάτι, ςυνικωσ χάνομαι ςτισ 

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html


[47] 

 

 λεπτομζρειεσ και δεν μπορϊ να επιςθμάνω τισ 

κεντρικζσ ιδζεσ. 

 

12.            Ναι 

 

         Πχι Σπάνια αλλάηω τον ρυκμό διαβάςματοσ μου ζςτω κι 

αν το κεφάλαιο που μελετϊ μου είναι εντελϊσ 

άγνωςτο. 

 

13.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ παίρνω χαμθλοφσ βακμοφσ ςτο διαγϊνιςμα 

παρόλο που ξζρω τθν φλθ καλά. 

 

14.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ μελετϊ καλά για τα διαγωνίςματα, αλλά 

όταν πρζπει να αρχίςω να γράφω το μυαλό μου 

ςταματά. 

 

15.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ δεν ζχω ςτακερό πρόγραμμα μελζτθσ και 

μελετϊ όποτε τφχει. 

 

16.            Ναι 

 

         Πχι Πταν ο κακθγθτισ μου δίνει μια μεγάλθ εργαςία 

νιϊκω τόςο άγχοσ που δεν μπορϊ ν’ αρχίςω. 

 

17.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ διεκπεραιϊνω τισ εργαςίεσ μου το βράδυ 

πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ. 

 

18.            Ναι 

 

         Πχι Συνικωσ δεν μπορϊ να οργανϊςω και να γράφω τισ 

ςκζψεισ μου με τρόπο που να βγάηουν νόθμα. 

 

 

Αν ζχεισ απαντιςει ‘‘Ναι’’ ςε δφο ι περιςςότερεσ από τισ ερωτιςεισ των πιο κάτω  

κατθγοριϊν, τότε ςθμαίνει ότι χρειάηεται να εξαςκθκείσ περιςςότερο ς’ αυτζσ τισ 

κατθγορίεσ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

 Ρρογραμματιςμόσ χρόνου 1,2 και 3 

 Συγκζντρωςθ ςτθ μελζτθ 4,5, και 6 

 Ρροςοχι και ςθμειϊςεισ ςτθν τάξθ 7,8 και 9 

 Διάβαςμα κειμζνου 10,11 και 12 

 Μελζτθ για διαγϊνιςμα 13,14 και 15 

 Διεκπεραίωςθ εργαςίασ 16,17 και 18 
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Προγραμματιςμόσ χρόνου: 

Είναι πολφ ςθμαντικό να προγραμματίςεισ τον χρόνο ςου με τρόπο παραγωγικό, ζτςι ϊςτε 

κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ να μπορζςεισ να διεκπεραιϊςεισ όλεσ τισ εργαςίεσ ςου. Ζνα 

προςεγμζνο πρόγραμμα μελζτθσ κα ςε βοθκιςει να οργανϊςεισ το διάβαςμα ςου γφρω 

από οποιεςδιποτε άλλεσ εναςχολιςεισ ζχεισ π.χ. φροντιςτθριακά μακιματα, γυμναςτιριο, 

facebook κλπ. Θ πεικαρχία που προςφζρει ο προγραμματιςμόσ αυτόσ αποτελεί το κλειδί τισ 

εκπαιδευτικισ επιτυχίασ. Χωρίσ κακυςτζρθςθ, δθμιοφργθςε τϊρα το δικό ςου πρόγραμμα 

μελζτθσ με βάςθ τισ δικζσ ςου ανάγκεσ και ΑΚΟΛΟΥΚΘΣΕ ΤΟ! 

 

υγκζντρωςη ςτη μελζτη 

Για να μπορζςεισ να ςυγκεντρωκείσ ςτθ μελζτθ ςου και να αποδϊςεισ, πρζπει να είςαι 

ξεκοφραςτοσ και να βρίςκεςαι ςε εγριγορςθ. Το διάβαςμα πρζπει να είναι ςτο πρόγραμμα 

ςου και να γίνεται πάντα ςτον ίδιο χϊρο. Κατάγραψε τισ εργαςίεσ που ζχεισ να 

διεκπεραιϊςεισ με ςειρά προτεραιότθτασ. Φρόντιςε ο χϊροσ ςτον οποίο μελετάσ να είναι 

κακαρόσ από ςθμειϊςεισ ι άλλα πράγματα τα οποία αποςποφν τθν προςοχι ςου. Κάνε 

μικρά διαλείμματα. Αναηωογόνθςε το ςϊμα ςου περπατϊντασ και παίρνοντασ βακιζσ 

αναπνοζσ.  Επιβάλλεται να καταναλϊνεισ μικρά και ςυχνά ενδιάμεςα γεφματα και να πίνεισ 

πολφ νερό. Μθ ξεχνάσ ότι θ μελζτθ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ είναι αναποτελεςματικι και 

απλι ςπατάλθ του χρόνου ςου. 

 

Προςοχή και ςημειώςεισ ςτην τάξη: 

Είναι απαραίτθτο να παίρνεισ ςθμειϊςεισ ςε κάκε μάκθμα. Γι’ αυτί δεν πρζπει ποτζ να 

ξεχνάσ τα τετράδια ςου. Για να μπορζςεισ  να πάρεισ καλζσ ςθμειϊςεισ πρζπει να 

παρακολουκείσ προςεκτικά τθν παράδοςθ του μακιματοσ. Γίνε ενεργόσ και όχι πακθτικόσ 

ακροατισ. Μάκε να ξεχωρίηεισ και να καταγράφεισ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και τα 

κφρια ςθμεία του μακιματοσ. Αντίγραψε τισ ςθμειϊςεισ του κακθγθτι από το πίνακα και 

δϊςε ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθμεία ςτα οποία ζχει δϊςει ζμφαςθ. 

 

Διάβαςμα κειμζνου: 

Κάνε μια γριγορθ πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου για να κατανοιςεισ τθ γενικι ιδζα του 

περιεχομζνου. Με τθ δεφτερθ και πιο προςεκτικι ανάγνωςθ του κειμζνου προςπάκθςε να 

απαντιςεισ ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ που πικανόν να ςου ζχουν δοκεί. Αν δεν ςου ζχουν 

δοκεί ερωτιςεισ, προςπάκθςε να εντοπίςεισ τθν κεντρικι ιδζα και τα κφρια ςθμεία τθσ 

κάκε παραγράφου. Κακϊσ διαβάηεισ γράφε ςτο περικϊριο του κειμζνου τα προςωπικά ςου 

ςχόλια, γενικά ςυμπεράςματα και απορίεσ. Στο τζλοσ γράψε οριςμζνεσ ςθμειϊςεισ με δικά 

ςου λόγια. Χρθςιμοποίθςε χρϊματα (highlighter), εικόνεσ και διαγράμματα. Πλεσ αυτζσ οι 

ςθμειϊςεισ κα ςε βοθκιςουν  ςτισ επαναλιψεισ ςου για το διαγϊνιςμα ι εξετάςεισ. Ειδικά 
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όςον αφορά τα εξεταηόμενα μακιματα, καλό κα ιταν να επαναλάβεισ με δικά ςου λόγια 

τισ ςθμειϊςεισ μετά από 24 ϊρεσ….. ξανά μετά από 1 εβδομάδα….  ξανά μετά από 1 μινα… 

ξανά μετά από 3 μινεσ. Αν δεν επαναλάβεισ τισ ςθμειϊςεισ ςου μετά από 24 ϊρεσ, 75 % 

των πλθροφοριϊν κα χακοφν από τθ μνιμθ ςου. 

 

Μελζτη διαγωνίςματοσ: 

Σθμαντικό είναι να γνωρίηεισ τθν φλθ ςτθν οποία κα εξεταςτείσ. Κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ αν ο κακθγθτισ πει  «Αυτό είναι πολφ ςημαντικό» ι «Αυτό πρέπει να το ξέρετε» 

τότε, κατά πάςα πικανότθτα, το ςθμείο αυτό κα περιλθφκεί ςτο διαγϊνιςμα. Μάκε (αν 

μπορείσ) τθ μορφι που κα ζχει το διαγϊνιςμα (ανάπτυξθ κζματοσ, ερωτιςεισ πολλαπλϊν 

απαντιςεων, αςκιςεισ κλπ.) και προςπάκθςε να κατευκφνεισ τθ μελζτθ ςου μζςα ς’ αυτά 

το πλαίςια. Ηιτθςε από τον κακθγθτι να ςου δϊςει διαγωνίςματα προθγουμζνων χρόνων 

ι ςκζψου από μόνοσ ςου μια λίςτα από ερωτιςεισ / αςκιςεισ που μπορεί να προκφψουν 

και προςπάκθςε να τισ λφςεισ μζςα ςε κακοριςμζνα και ρεαλιςτικά όρια χρόνου. 

 

Μην αφήςεισ τη μελζτη για το διαγώνιςμα την τελευταία ςτιγμή! 

Είναι πολφ ςθμαντικό να αρχίςεισ τθ μελζτθ ςου ζγκαιρα. Ρριν από τθν θμζρα του 

διαγωνίςματοσ κάνε απλά μια τελευταία επανάλθψθ. 

 

Διεκπεραίωςη εργαςίασ: 

Ρρογραμμάτιςε ζγκαιρα όλα τα ςτάδια που κα ακολουκιςεισ για να διεκπεραιϊςεισ τθν 

εργαςία ςου. Αφοφ αρχικά διατυπϊςεισ το κζμα, κζςε τουσ ςτόχουσ και τθ μορφι που κα 

ικελεσ να πάρει θ εργαςία ςου. Άντλθςε υλικό μζςα από βιβλία ςχετικά με το κζμα, 

επιςτθμονικά περιοδικά, το διαδίκτυο, ςυνεντεφξεισ κλπ. Μελζτθςε το υλικό αυτό και 

διαμόρφωςε το με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε, να εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ ςου. 

Συμπεριζλαβε βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και μθν ξεχνάσ ότι θ αντιγραφι απαγορεφεται. 
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ύλδεζκνη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

 www.mysep.gr  έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 http://www.mysep.gr/?page_id=20 link θνξέσλ & νξγαλψζεσλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, link Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

  http://www.mysep.gr/?cat=24 ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή & 

ιεηηνπξγία ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. 

 

 

 

http://www.mysep.gr/
http://www.mysep.gr/?page_id=20
http://www.mysep.gr/?cat=24
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Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο: 

 Ν.Γ. 4186 (ΦΔΚ 193/17.09.2013) Αλαδηάξζξσζε  ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

 ΦΔΚ 2121/28.08.2013 Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα 

 Ν.Γ. 4310 (ΦΔΚ 258/08.12.2014) Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη 

Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Ν.Γ. 4327 (ΦΔΚ 50/14.05.2015) Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Υ.Α. 82437/Δ2 (ΦΕΚ 941/25.05.2015) Χξνιφγην Πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ησλ 

Α, Β, Γ, Γ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ  Λπθείνπ 

 ΦΕΚ 995/29.05.2015 τ. Β’. Έληαμε ησλ ρνιψλ, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ 

Δηζαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηα Δπηζηεκνληθά Πεδία  θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ καζεκάησλ.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/55kbr0st8lpv9qc/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20258_08.12.2014%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%2C%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds8faok5pspu0pc/%CE%A6%CE%95%CE%9A_50_14.05.2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rjmnwtlco1ub6a/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20941_25.05.2015%20%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%2C%20%CE%92%2C%CE%93%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%20%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bstlwm2sackd1so/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20995_29.05.2015%20%CF%84.%20%CE%92%27%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A4%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1.pdf?dl=0
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