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Ενημζρωςη Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ από τον Τομζα Συμβουλευτικήσ 

ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό του Κζντρου Εκπαιδευτικήσ και Συμβουλευτικήσ 

Υποςτήριξησ - Κ.Ε.Σ.Υ. Λάριςασ. 

 

 Εθνικό Πλαίςιο Προςόντων 

 
 

Σο Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων – ΕΠΠ (National Qualifications Framework 
 – NFQ) παρζχει ζνα κοινό πλαίςιο αναφοράσ για όλουσ τουσ υπάρχοντεσ 
ελλθνικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν  αλλά και τθν βάςθ για τον ςχεδιαςμό νζων τίτλων ςτο 
μζλλον. 
Με τθν ανάπτυξθ του Ελλθνικοφ Πλαιςίου Προςόντων διαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ 
ενιαίου και μοναδικοφ εργαλείου μζςω του οποίου όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που 



απονζμονται ςτθν Ελλάδα, κα μποροφν να περιγραφοφν και να ταξινομθκοφν, 
προςδιορίηοντασ ταυτόχρονα και τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ. 
 

 

Περιςςότερα εδώ 

 Καθοριςμόσ αριθμοφ ειςαγομζνων ςτισ Σχολζσ Αςτυφυλάκων και Αξιωματικών 

τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ κατά το ακαδημαϊκό ζτοσ 2021 – 2022,φςτερα από τη 

ςυμμετοχή τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021. 

Η κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν – Προςταςίασ του Πολίτθ 
– Εκνικισ Άμυνασ – Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Αρικμ. 6000/2/265-α’ (1) 
”Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςαγομζνων ςτισ χολζσ Αςτυφυλάκων και Αξιωματικϊν τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021 -2022, φςτερα από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021” 
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 1836/τ. βϋ/6-5-2021 και ορίηει τον αρικμό των υποψθφίων 
που κα ειςαχκοφν ςτισ 
Σχολζσ Αςτυφυλάκων και Αξιωματικών τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, φςτερα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021, κακορίηεται ςε τριακόςιουσ δζκα (310) 
και ςε εξήντα επτά (67) αντιςτοίχωσ. 

Αναλυτικά δείτε το ΦΕΚ 

ΦΕΚ_ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2021 

 

 Παρουςίαςη του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών 

 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 

Σμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Σμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 

Σμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ 

Σμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Σμιμα Πλθροφορικισ 

Σμιμα τατιςτικισ 
 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

… 

https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/national-qualification-framework
https://vlachodi.files.wordpress.com/2021/05/cea6ce95ce9a_ce95ce99cea3ce91ce9acea4ce95ce9fce99-ce91cea3cea4cea5ce9dce9fce9cce99ce9ace97cea3-ce91ce9ace91ce94ce97ce9cce99ce91cea3-2021.pdf
https://vlachodi.files.wordpress.com/2021/04/cea0ce91cea1ce9fcea5cea3ce99ce91cea3ce97-ce9fce99ce9ace9fce9dce9fce9cce99ce9ace9fcea5-cea0ce91ce9dce95cea0ce99cea3cea4ce97ce9cce99ce9fcea5-ce91ce98ce97ce9dcea9ce9d.pdf


Περιμζνουμε το επόμενο διάςτθμα να ανακοινωκοφν: 

 

 ο αρικμόσ ειςακτζων για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 

 το μθχανογραφικό δελτίο 

 το ςυντελεςτι τθσ  ελάχιςτθσ βάςθσ ειςαγωγισ για τα πανεπιςτθμιακά τμιματα 

 το πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων 

 

ασ κυμίηουμε: 

 Σο ιςτολόγιο του Κ.Ε..Τ. Λάριςασ , εδώ 

 Σο περιοδικό μασ «Γ Λυκείου, είμαςτε δίπλα ςου» μπορείτε να διαβάηετε εδώ 

 χολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ ςτο eclass, εδϊ 

 Όλθ τθν εκπαιδευτικι επικαιρότθτα ςε κζματα χολικοφ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ ςτο fb μπορείτε να διαβάηετε και  εδώ 

… 

Παρακαλοφμε, προωκείςτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτουσ γονείσ / κθδεμόνεσ  

των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Γ τάξθσ το ενθμερωτικό μασ ςθμείωμα. 

Οι εκπαιδευτικοί του Σομζα υμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό 

Κ.Ε..Τ. Λάριςασ 

https://blogs.sch.gr/kesylar/
https://blogs.sch.gr/kesylar/2021/03/03/g-lykeioy-eimaste-dipla-soy-10/
https://schoolpress.sch.gr/glykeioueimastediplasou/
https://eclass02.sch.gr/courses/9000736101/
https://www.facebook.com/EVLACHODIMOU/

