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ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ  ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α΄ & Β΄) 

 

 

                                                      ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  ΔΠΑΛ ( ΟΜΑΓΑ Α΄) 

 - νη θΪηνρνη απνιπηεξένπ Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄) θαζψο θαη νη καζεηΫο ηεο ηειεπηαέαο 

ηΪμεο Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄)  Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηΪζρνπλ ζε  παλειιαδηθΫο 

εμεηΪζεηο  θαη εθόζνλ απνθηήζνπλ απνιπηήξην εληόο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα 
επηινγάο γηα ηελ εηζαγσγά ηνπο ζε Σκάκαηα θαη ζε ζρνιΫο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 
ΗδξπκΪησλ (ΣΔΗ), ηεο ΑλσηΪηεο ρνιάο Παηδαγσγηθάο θαη Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο 
(Α..ΠΑΗ.Σ.Δ), ησλ ΑλσηΫξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθάο Δθπαέδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ ηξαηησηηθψλ 
ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ, ηεο ρνιάο ΑζηπθπιΪθσλ ηεο Αζηπλνκηθάο 
Αθαδεκέαο θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκέαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηαδφκελνη ζε ηΫζζεξα (4) 
καζάκαηα -δχν (2) γεληθάο παηδεέαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο- θαη ζε πνζνζηφ ζΫζεσλ πνπ νξέδεηαη 
θΪζε θνξΪ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη ηνπ θαηΪ 
πεξέπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

 

Σα δύν καζήκαηα εηδηθόηεηαο ηεο νκΪδαο Α΄ θαη ηεο νκΪδαο Β΄ ησλ εκεξεζέσλ ΔΠΑΛ θαη ηεο 

ΟΜΑΓΑ Β΄ ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.  εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο  
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ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. ζε εμεηαζηηθΪ θΫληξα ( ΔΠΑ.Λ.) πνπ  νξέδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ ΠξντζηακΫλνπ Γξαθεένπ Δ.Δ. ά ηνπ Γηεπζπληά Γ.Δ. 

 

- νη θΪηνρνη απνιπηεξένπ εζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄) θαζψο θαη νη καζεηΫο ηεο ηειεπηαέαο 

ηΪμεο Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α΄)   Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηΪζρνπλ ζε  παλειιαδηθΫο 

εμεηΪζεηο θαη εθόζνλ απνθηήζνπλ απνιπηήξην εληόο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα 
επηινγάο γηα εηζαγσγά ζηα Σκάκαηα θαη ηηο ρνιΫο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ 
(ΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ ΑλσηΫξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθάο Δθπαέδεπζεο (Α..Σ.Δ.) θαη ησλ ρνιψλ 
ηεο Αθαδεκέαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηαδφκελνη ζε δχν (2) καζάκαηα γεληθάο παηδεέαο θαη ζε 
πνζνζηφ ζΫζεσλ πνπ νξέδεηαη θΪζε θνξΪ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη 
ΘξεζθεπκΪησλ θαη ηνπ θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

 

 

  Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή  ζε  ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, ΑΝΩΣΔΡΔ ΣΡΑΣ. 

ΥΟΛΔ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ, ΥΟΛΔ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

απνθνίησλ Οκάδαο Α ησλ ΔΠΑΛ. 

 

Α) ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

α. Οη ππνςάθηνη ησλ εκεξεζέσλ  ΔΠΑΛ  ηεο νκΪδαο Α΄ πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγά ηνπο ζε ΣΔΗ, 
ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθΫο ρνιΫο Τπαμησκαηηθψλ, ζηηο ρνιΫο ΑζηπθπιΪθσλ 
θαη ζηηο Αθαδεκέεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ   εμεηΪδνληαη ζηα καζάκαηα γεληθάο παηδεέαο 

‘’Μαζεκαηηθά Η" θαη ‘’Νενειιεληθή Γιώζζα" θαη ζε δχν καζάκαηα εηδηθφηεηαο αλΪινγα κε ηελ 
εηδηθφηεηα θαη ηνλ ηνκΫα απνθνέηεζάο ηνπο. Σα καζάκαηα εηδηθφηεηαο ζηα νπνέα εμεηΪδνληαη νη 

ππνςάθηνη ησλ εκεξεζέσλ ΔΠΑΛ εέλαη απηΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζην ζπλεκκΫλν ΠΗΝΑΚΑ Η. 

 
β. Οη ππνςάθηνη ησλ εζπεξηλψλ  ΔΠΑΛ ηεο νκΪδαο Α΄ απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2009-2010  πνπ  
επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγά ηνπο ζε ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη ζηηο Αθαδεκέεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  

εμεηΪδνληαη ζηα καζάκαηα γεληθάο παηδεέαο ‘’Μαζεκαηηθά Η" θαη ‘’Νενειιεληθή Γιώζζα". 
 
ε πεξέπησζε πνπ θΪηνρνο απνιπηεξένπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄ ά Β΄) πΪξεη κΫξνο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο, ζηηο παλειιαδηθΫο εμεηΪζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄) κεηΪ ην Ϋηνο απφθηεζεο ηνπ 
απνιπηεξένπ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιΫμεη θαη λα εμεηαζηεέ ζε καζάκαηα δηαθνξεηηθάο εηδηθφηεηαο, 
ηνκΫα θαη θχθινπ απφ απηΪ πνπ εμεηΪζηεθε θαηΪ ηελ πξψηε ζπκκεηνρά ηνπ ζηηο παλειιαδηθΫο 
εμεηΪζεηο.   
 

 Β)  ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
  Γηα ηηο ζρνιΫο ά ηκάκαηα πνπ απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα εηδηθΪ καζάκαηα νη 
ππνςάθηνη ησλ εκεξάζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ πξΫπεη λα εμεηαζηνχλ θαη ζ’ απηΪ. Σα ηκάκαηα 
απηΪ εέλαη ηα εμάο: 
-Δθαξκνγψλ ΞΫλσλ Γισζζψλ  ζηε Γηνέθεζε θαη ζην Δκπφξην ηνπ ΣΔΗ Ζπεέξνπ, Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξάζεσλ ησλ ΣΔΗ θαη Σνπξηζηηθψλ ΔπαγγεικΪησλ Ρφδνπ θαη Αγένπ ΝηθνιΪνπ Κξάηεο 
απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε κέα κφλν απφ ηηο μΫλεο γιψζζεο: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά 
-Φσηνγξαθέαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, Γξαθηζηηθάο, Δζσηεξηθάο Αξρηηεθηνληθάο 
Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ ΑληηθεηκΫλσλ, Σερλ. Γξαθ. Σερλψλ, πληάξεζεο Αξραηνηάησλ θαη 
Έξγσλ ΣΫρλεο, Αλαθαέληζεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο Κηηξέσλ απαηηεέηαη εμΫηαζε θαη ζηα δχν εηδηθΪ 
καζάκαηα Διεχζεξν ρΫδην θαη Γξακκηθφ ρΫδην. 
 Σπρφλ λΫα ηκάκαηα ΣΔΗ γηα ηα νπνέα ζα απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε εηδηθΪ καζάκαηα ζα γλσζηνπνηεζεέ 
κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο. 
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  Γ)  ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΥΟΛΩΝ 
Οη ππνςάθηνη πνπ επηζπκνχλ εηζαγσγά ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθΫο ρνιΫο Τπαμησκαηηθψλ, 

ζηηο ρνιΫο ΑζηπθπιΪθσλ θαη ζηηο Αθαδεκέεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξΫπεη λα θξηζνχλ ηθαλνέ ζηηο 
πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο αληέζηνηρεο ζρνιΫο. Οη πξνζεζκέεο ππνβνιάο ησλ 
ζρεηηθψλ αηηάζεσλ, ν ρξφλνο, ν ηφπνο, ε δηαδηθαζέα, θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ 
ππνςεθέσλ ζηηο πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο νξέδνληαη κε πξνθάξπμε ησλ έδησλ ησλ ρνιψλ. 

 

 Γ) ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ -ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ     ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
  Οη θΪηνρνη απνιπηεξένπ ΔΠΑΛ ηεο νκΪδαο Α΄ κπνξνχλ λα δηεθδηθάζνπλ εηζαγσγά ζηηο 
αλσηΫξσ ζρνιΫο, εθφζνλ  Ϋρνπλ πεηχρεη ζχλνιν κνξέσλ, ηνπιΪρηζηνλ έζν κε ην κηζφ ηνπ κΫγηζηνπ 
δπλαηνχ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξέσλ ηζρχνπλ νη εμάο  ζπληειεζηΫο  βαξχηεηαο θαηΪ 
εμεηαδφκελν κΪζεκα σο αθνινχζσο: 
- γηα ην κΪζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ  ζπληειεζηάο  1,5 
- γηα ην κΪζεκα ηεο Νενειιεληθάο Γιψζζαο   ζπληειεζηάο 1,5. 
- γηα ην α’ κΪζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηάο 3,5 
- γηα ην β’ κΪζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηάο 3,5 
- γηα ην εηδηθφ κΪζεκα ηεο μΫλεο γιψζζαο ζπληειεζηάο 2 
-γηα ην εηδηθφ κΪζεκα Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρΫδην  ν κΫζνο φξνο κε ζπληειεζηά 2  
   
   Σν ζχλνιν ησλ κνξέσλ πνπ ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγά ησλ εηζαγνκΫλσλ πξνθχπηεη απφ 
ην Ϊζξνηζκα ησλ γηλνκΫλσλ ησλ βαζκψλ ησλ αλσηΫξσ καζεκΪησλ κε ηνπο αληέζηνηρνπο 
ζπληειεζηΫο. Βαζκφο καζάκαηνο εέλαη ην Ϊζξνηζκα ηνπ βαζκνχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ ζηελ 
θιέκαθα (1 – 100) ά ην Ϊζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ  ζε πεξέπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, 
αλ ε δηαθνξΪ βαζκνινγέαο εέλαη κεγαιχηεξε ησλ δψδεθα (12) κνλΪδσλ. ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηκάκαηα  
γηα ηα νπνέα απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε εηδηθφ κΪζεκα, ν ππνςάθηνο πξΫπεη λα Ϋρεη επηηχρεη βαζκφ ζην 
θΪζε εηδηθφ κΪζεκα ηνπιΪρηζηνλ ην κηζφ ηεο βαζκνινγηθάο θιέκαθαο γηα λα ζπκκεηΪζρεη ζηε 
δηαδηθαζέα επηινγάο. 
 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Αλ ππνηεζεέ  φηη θΪπνηνο ππνςάθηνο εκεξήζηνπ ΔΠΑΛ πεηχρεη βαζκφ ζηα 
ΜαζεκαηηθΪ 150,ζηε Νενειιεληθά Γιψζζα 120, ζηo Ϋλα κΪζεκα εηδηθφηεηαο 130 θαη ζην Ϊιιν 
170,ζην Διεχζεξν ρΫδην 125 , ζην Γξακκηθφ ρΫδην 135, ΑγγιηθΪ 150 ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ 
ππφςε γηα ηελ επηινγά εέλαη: 
Α)Γηα ηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα δελ απαηηεέηαη εηδηθφ κΪζεκα, ην ζχλνιν κνξέσλ ζα πξνθχςεη σο 
εμάο: 
ΜαζεκαηηθΪ:150 Υ ζπληειεζηά 1,5=225 
Νενειιεληθά Γιψζζα:120Υ 1,5=180 
ΜΪζεκα Δηδηθφηεηαο:130 Υ 3,5=455 
ΜΪζεκα Δηδηθφηεηαο:170 Υ 3,5=595 

πλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ:225+180+455+595=1455 (κε Ϊξηζηα ηα 2000 κφξηα)  
Β)Γηα ηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε μΫλε γιψζζα π.ρ ΑγγιηθΪ ζην αλσηΫξσ 
ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κΪζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμάο: 
ΑγγιηθΪ:150 Υ 2=300 

πλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ:1455+300=1755(κε Ϊξηζηα ηα 2400 κφξηα) 
 
Γ)Γηα ηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρΫδην ζην αλσηΫξσ 
ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κΪζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμάο: 
Διεχζεξν ρΫδην 125         ΜΫζνο φξνο Υ 2= 130 Υ2 =260 
Γξακκηθφ ρΫδην  135  
πλνιηθφο αξηζκφο κνξέσλ:1455+260=1715(κε Ϊξηζηα ηα 2400 κφξηα) 
 

 εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο  ππνςάθηνπο εζπεξηλνύ ΔΠΑΛ   πνπ εμεηΪδνληαη  ζηα δχν καζάκαηα 
γεληθάο παηδεέαο κε ηελ έδηα βαζκνινγέα ην ζχλνιν κνξέσλ πξνθχπηεη σο εμάο: 
ΜαζεκαηηθΪ:150 Υ 1,5=225 
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Νενειιεληθά Γιψζζα:120 Υ1,5=180 

πλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ:225+180=405(κε Ϊξηζηα ηα 600 κφξηα) 
Γηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα  απαηηεέηαη εμΫηαζε ζηα παξαπΪλσ εηδηθΪ καζάκαηα ην ζχλνιν κνξέσλ 
δηακνξθψλεηαη ζε 405+300=705  θαη  405+260=665 αληέζηνηρα (κε Ϊξηζηα ηα 1000 κφξηα) 
          
 

 Δ) ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ 
 
  Οη ηειεηφθνηηνη θαη νη απφθνηηνη (ηεο νκΪδαο Α΄) εκεξάζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ 
θαηαζΫηνπλ κεραλνγξαθηθφ δειηέν (πεξέπνπ ην πξψην δεθαπελζάκεξν ηνπ Μαξηένπ 2010), ζην 
νπνέν δειψλνπλ θαηΪ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο ηηο πξνηηκάζεηο γηα ηηο ζρνιΫο θαη ηα ηκάκαηα ΣΔΗ θιπ. 
πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ. Ζ αθξηβάο εκεξνκελέα ζα αλαθνηλσζεέ Ϋγθαηξα. ΚΪζε ππνςάθηνο 
κπνξεέ λα δειψζεη φια ηα ηκάκαηα θαη ηηο ζρνιΫο ηεο νκΪδαο πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ ηνκΫα 

απνθνέηεζάο ηνπ φπσο αλαθΫξνληαη ζην ΠΗΝΑΚΑ  ΗΗ. 
Σν  κεραλνγξαθηθφ δειηέν δελ απνζηΫιιεηαη  ζηα ΔΠΑ.Λ. ζε Ϋληππε κνξθά, αιιΪ ζα 

αλαξηεζεέ ζηελ επέζεκε ηζηνζειέδα ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ζα κπνξεέ λα εθηππψλεηαη εέηε απφ ην Λχθεην 
εέηε απεπζεέαο απφ ηνλ έδην ηνλ ππνςάθην. Ζ ππνβνιά ηνπ ζα γέλεη ζηα Γξαθεέα Δπαγγεικαηηθάο 
Δθπαέδεπζεο πνπ ππΪγνληαη ηα ΔΠΑΛ ά ζηηο Γ/λζεηο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηΫηνηα Γξαθεέα  ειεθηξνληθΪ κε ζρεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ζαο 
απνζηαιεέ. Γηα ηνλ ηξφπν, ηελ αθξηβά πξνζεζκέα  θαη ηε δηαδηθαζέα ππνβνιάο ηνπ ζα ελεκεξσζεέηε 
κΫζσ λΫαο εγθπθιένπ καο.  

 

                                                     ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2
Ο
 ΔΠΑΛ- (ΟΜΑΓΑ Β΄)

         

                                                      

- νη θΪηνρνη απνιπηεξένπ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) θαζψο θαη νη καζεηΫο ηεο ηειεπηαέαο 

ηΪμεο Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηηο παλειιαδηθΫο 
εμεηΪζεηο θαη εθφζνλ απνθηάζνπλ απνιπηάξην εληφο ηνπ Ηνπλένπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα 
επηινγάο γηα  εηζαγσγά ζε φια ηα Σκάκαηα θαη ηηο ρνιΫο ησλ Παλεπηζηεκέσλ (ΑΔΗ), ησλ 
Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ (ΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ ΑλσηΫξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθάο 
Δθπαέδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ, ησλ 
ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ, ησλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθάο θαη 
Ππξνζβεζηηθάο Αθαδεκέαο, ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκέαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη ησλ 
Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηεθδηθψληαο ην έδην πνζνζηφ ζΫζεσλ κε ηνπο ππνςεθένπο 
ηνπ εκεξάζηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ, εμεηαδφκελνη ζε (6) καζάκαηα, εθ ησλ νπνέσλ ηα ηΫζζεξα (4) εέλαη 
γεληθάο παηδεέαο θαη ηα δχν (2) εηδηθφηεηαο. ΔηδηθΪ γηα ηελ εηζαγσγά ζε ρνιΫο θαη Σκάκαηα ηνπ 5

νπ
 

επηζηεκνληθνχ πεδένπ νη ππνςάθηνη εμεηΪδνληαη ζε επηΪ (7) καζάκαηα, πΫληε (5) γεληθάο παηδεέαο 

θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο. Ζ εμέηαζε ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο είλαη θνηλή κε ηνπο 

ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ.  

 

- νη θΪηνρνη απνιπηεξένπ Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄) θαζψο θαη νη καζεηΫο ηεο ηειεπηαέαο 

ηΪμεο Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β΄)  Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηηο παλειιαδηθΫο 
εμεηΪζεηο θαη εθφζνλ απνθηάζνπλ απνιπηάξην εληφο ηνπ Ηνπλένπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα 
επηινγάο γηα εηζαγσγά ζηα Σκάκαηα θαη ηηο ρνιΫο ησλ Παλεπηζηεκέσλ (ΑΔΗ), ησλ Σερλνινγηθψλ 
Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ (ΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ ΑλσηΫξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθάο Δθπαέδεπζεο 
(Α..Σ.Δ.), ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκέαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη ησλ Αλψηαησλ 
Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηεθδηθψληαο ην έδην πνζνζηφ ζΫζεσλ κε ηνπο ππνςεθένπο ηνπ 
εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθεένπ, εμεηαδφκελνη ζε (6) καζάκαηα, εθ ησλ νπνέσλ ηα ηΫζζεξα (4) εέλαη 
γεληθάο παηδεέαο θαη ηα δχν (2) εηδηθφηεηαο. ΔηδηθΪ γηα ηελ εηζαγσγά ζε ρνιΫο θαη Σκάκαηα ηνπ 5

νπ
 

επηζηεκνληθνχ πεδένπ νη ππνςάθηνη εμεηΪδνληαη ζε επηΪ (7) καζάκαηα, πΫληε (5) γεληθάο παηδεέαο 

θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο. Ζ εμέηαζε ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο είλαη θνηλή κε ηνπο 

ππνςεθίνπο ηνπ εζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ.  
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Σα δύν καζήκαηα εηδηθόηεηαο ηεο νκΪδαο Α΄ θαη ηεο νκΪδαο Β΄ ησλ εκεξεζέσλ ΔΠΑΛ θαη ηεο 

ΟΜΑΓΑ Β΄ ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ζα εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα γηα όινπο ηνπο 

ππνςεθίνπο  ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. ζε εμεηαζηηθΪ θΫληξα ( ΔΠΑ.Λ.) πνπ ζα 
νξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά Γ.Δ. 

 Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζε όια ηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνθνίησλ νκάδαο Β΄ ΔΠΑ.Λ. 

 

Α) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ – ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

Οη ρνιΫο θαη ηα Σκάκαηα ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο εέλαη θαηαλεκεκΫλα ζε πΫληε (5) 
επηζηεκνληθΪ πεδέα, φπσο απηΪ Ϋρνπλ νξηζηεέ απφ ηε λνκνζεζέα πνπ ηζρχεη γηα ην Γεληθφ Λχθεην. Οη 
ππνςάθηνη εμεηΪδνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε παλειιαδηθφ επέπεδν ζε Ϋμη (6) ά επηΪ (7) καζάκαηα, σο 
αθνινχζσο : 

α) ηξέα (3) ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ηεο νκΪδαο Β πνπ εέλαη ε Νενειιεληθά Γιψζζα, ηα ΜαζεκαηηθΪ 
II (ΜαζεκαηηθΪ Θεηηθάο θαη Σερλνινγηθάο Καηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ) θαη ε Φπζηθά II 
(Φπζηθά Θεηηθάο θαη Σερλνινγηθάο Καηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ) 

β) Ϋλα (1) κΪζεκα πνπ επηιΫγεη ν καζεηάο απφ ηα  πΫληε (5) καζάκαηα επηινγάο : Ηζηνξέα ηνπ 
Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ, ΜαζεκαηηθΪ θαη ηνηρεέα ηαηηζηηθάο, Βηνινγέα I (Βηνινγέα 
Γεληθάο Παηδεέαο ), Βηνινγέα II (Βηνινγέα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο ), ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο Θεσξέαο . 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο επηζπκεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 5
ν
 επηζηεκνληθό πεδίν 

ηόηε ππνρξεσηηθά επηιέγεη δύν (2) καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκΫλα ηα «ΜαζεκαηηθΪ θαη ηνηρεέα 
ηαηηζηηθάο» θαη  ηηο «ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο Θεσξέαο». ε απηά ηελ πεξέπησζε ν ππνςάθηνο 

εμεηάδεηαη παλειιαδηθά ζε επηά (7) καζήκαηα. 

γ) δχν (2) καζάκαηα εηδηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θχθιν, ηνλ ηνκΫα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ 

αθνινπζεέ ζην ΔΠΑ.Λ. πνπ θνηηΪ, φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην ζπλεκκΫλν πίλαθα I. 

      ε πεξέπησζε πνπ θΪηνρνο απνιπηεξένπ εκεξάζηνπ ά εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄ ά Β΄) 
πΪξεη κΫξνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο,  ζηηο  παλειιαδηθΫο εμεηΪζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ 
Β΄) κεηΪ ην Ϋηνο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξένπ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιΫμεη θαη λα εμεηαζζεέ ζε 
καζάκαηα δηαθνξεηηθάο εηδηθφηεηαο , ηνκΫα θαη θχθινπ απφ απηΪ πνπ εμεηΪζζεθε θαηΪ ηελ πξψηε 
ζπκκεηνρά ηνπ ζηηο παλειιαδηθΫο εμεηΪζεηο. 

Ζ εμΫηαζε ησλ ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΪησλ ηεο νκΪδαο Β θαη ησλ καζεκΪησλ επηινγάο, 

ησλ αλσηΫξσ πεξηπηψζεσλ α θαη β , εέλαη θνηλή κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ ή 

εζπεξηλνύ  Γεληθνύ Λπθείνπ αληίζηνηρα, δειαδά ζηελ έδηα εμεηαζηΫα χιε, θαη ζε θνηλΪ ζΫκαηα 
πνπ νξέδεη ε Κεληξηθά Δπηηξνπά ΔμεηΪζεσλ θαη δηΫπεηαη απφ ηε λνκνζεζέα ησλ παλειιαδηθψλ 
εμεηΪζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ. Οη εμεηΪζεηο ζηα καζάκαηα γεληθάο παηδεέαο ζα δηεμΪγνληαη ζε 
Γεληθφ Λχθεην ηεο νηθεέαο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. πνπ ζα νξέδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληά Γ.Δ. 

 Πην αλαιπηηθΪ ηα πΫληε (5) επηζηεκνληθΪ πεδέα, ηα εμεηαδφκελα καζάκαηα αλΪ πεδέν θαη νη 

ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο ησλ καζεκΪησλ πεξηγξΪθνληαη ζην ζπλεκκΫλν πίλαθα III. 

 

Β) ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ – ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ 

Ο ππνςάθηνο ηεο νκΪδαο Β΄ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηέν πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ έδηα 
πεξένδν (αξρΫο Ηνπιένπ) κε ηνπο ππνςεθένπο ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ κπνξεέ λα επηιΫμεη κΫρξη δχν (2) 

επηζηεκνληθΪ πεδέα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζηα δύν καζήκαηα 

απμεκέλεο βαξύηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ. Αλ ην Ϋλα (1) απφ ηα δχν (2) επηζηεκνληθΪ 
πεδέα πνπ επηζπκεέ λα επηιΫμεη ν ππνςάθηνο εέλαη ην 5

ν
 , ηφηε πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα Ϋρεη εμεηαζηεέ 

παλειιαδηθΪ  ζηα καζάκαηα επηινγάο «ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο Θεσξέαο» θαη «ΜαζεκαηηθΪ θαη ηνηρεέα 
ηαηηζηηθάο».  Σα κφξηΪ ηνπ ζα ππνινγηζηνχλ αλΪ πεδέν κε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο 
βαξχηεηαο καζεκΪησλ θαηΪ επηζηεκνληθφ πεδέν. 
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ : Τπνςάθηνο Ϋρεη επηιΫμεη ηελ νκΪδα Β΄ θαη σο κΪζεκα επηινγάο ηελ Ηζηνξέα ηνπ 
Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ. Ο ζπγθεθξηκΫλνο ππνςάθηνο κπνξεέ λα επηιΫμεη Ϋλα ά δχν 
απφ ηα εμάο επηζηεκνληθΪ πεδέα : 

- 1
ν
 πεδέν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηΪ ηνπ κε ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο ζην κΪζεκα ηεο 

Νενειιεληθάο Γιψζζαο (Υ 0,9) θαη ηεο Ηζηνξέαο ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ (Υ 
0,4). 

- 2
Ο
 πεδέν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηΪ ηνπ κε ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο ζην κΪζεκα 

ΜαζεκαηηθΪ II (Υ  1,3) θαη Φπζηθά II (Υ 0,7). 

- 4
ν
 πεδέν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηΪ ηνπ κε ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο ζην κΪζεκα ΜαζεκαηηθΪ 

II (Υ  1,3) θαη Φπζηθά II (Υ 0,7). 

     Ο ζπγθεθξηκΫλνο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ λα επηιΫμεη ην 3
ν
 θαη ην 5

ν
 πεδέν, αθνχ δελ εμεηΪζηεθε    

παλειιαδηθΪ ζηα καζάκαηα απμεκΫλεο βαξχηεηαο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πεδέσλ. 

 Όπσο ζπλΪγεηαη απφ ηα παξαπΪλσ θαη φπσο θαέλεηαη θαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ III, φινη νη 

ππνςάθηνη ηεο νκΪδαο Β΄ έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην 2
ν
 θαη 4

ν
 επηζηεκνληθό πεδίν, 

αλεμαξηήησο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο πνπ εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθά, αθνχ γηα ην 2
ν
 θαη 4

ν
 

πεδέν ηα καζάκαηα απμεκΫλεο βαξχηεηαο εέλαη ηα ΜαζεκαηηθΪ II θαη ε Φπζηθά II, ηα νπνέα αλάθνπλ 
ζηα ηξέα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ηεο νκΪδαο Β΄. 

  

Γ) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΩΝ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Γηα ην βαζκφ πξφζβαζεο ηνπ καζάκαηνο, ηνπο ζπληειεζηΫο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 
βαζκνχ, ην γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξέσλ 

ηνπ ππνςεθένπ ζα ηζρύζνπλ ό,ηη θαη ζην Γεληθό Λύθεην, δειαδά : 

- πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ν κΫζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν ηεηξακάλσλ. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πξφζβαζεο ηνπ καζάκαηνο ν πξνθνξηθφο βαζκφο 
πξνζαξκφδεηαη Ϋηζη ψζηε λα κε δηαθΫξεη πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) κνλΪδεο απφ ην γξαπηφ 
βαζκφ.  

- γξαπηφο βαζκφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ν βαζκφο πνπ πΫηπρε ζηηο παλειιαδηθΫο εμεηΪζεηο  

- ν βαζκφο πξφζβαζεο ηνπ καζάκαηνο( ΒΠΜ) ζπλππνινγέδεηαη απφ ηνλ πξνζαξκνζκΫλν  
πξνθνξηθφ βαζκφ  θαη ην γξαπηφ βαζκφ θαη κε ην καζεκαηηθφ ηχπν :                                                   
(πξνθνξηθφο βαζκφο Υ0,3) + (γξαπηφο βαζκφο Υ0,7) θαη ζηξνγγπινπνηεέηαη κε πξνζΫγγηζε 
δεθΪηνπ  

- ν γεληθφο βαζκφο πξφζβαζεο (ΓΒΠ) εέλαη ν  κΫζνο φξνο ησλ βαζκψλ πξφζβαζεο ησλ Ϋμη (6) 
ά επηΪ (7) καζεκΪησλ πνπ εμεηΪζηεθαλ παλειιαδηθΪ  θαη ζηξνγγπινπνηεέηαη κε πξνζΫγγηζε 
εθαηνζηνχ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξέσλ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ΓΒΠ Υ 8 θαη νη  
ΒΠΜ ησλ δχν (2) καζεκΪησλ απμεκΫλεο βαξχηεηαο αλΪ πεδέν επέ ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο , 
φπσο θαέλνληαη ζηνλ παξαπΪλσ πέλαθα. Σν Ϊζξνηζκα ησλ ηξηψλ παξαπΪλσ γηλνκΫλσλ 
πνιιαπιαζηΪδεηαη επέ εθαηφ θαη Ϋηζη πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξέσλ πνπ κπνξεέ λα εέλαη 
θαη δηαθνξεηηθφο αλΪ πεδέν. 

Καη΄αλαινγέα κε ην Γεληθφ Λχθεην, πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ ππνςεθένπ ζηηο 
δηαδηθαζέεο επηινγάο γηα ηελ εηζαγσγά ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε εέλαη ε επέηεπμε απφ ηνλ 
ππνςάθην Γεληθνχ Βαζκνχ Πξφζβαζεο ηνπιΪρηζηνλ έζνπ κε ην κηζφ ηνπ κΫγηζηνπ δπλαηνχ βαζκνχ 
ά ε ζπγθΫληξσζε ζπλφινπ κνξέσλ ηνπιΪρηζηνλ έζνπ κε ην κηζφ ηνπ κΫγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ 
κνξέσλ  γηα θΪζε ρνιά ά Σκάκα (βιΫπε ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ζηελ παξΪγξαθν Δ). 
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Γ) ΑΗΣΖΖ – ΓΖΛΩΖ 

Οη καζεηΫο ηεο ηειεπηαέαο ηΪμεο ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ Ϋρνπλ επηιΫμεη ηελ νκΪδα Β΄ ησλ 
καζεκΪησλ θαη  ζα ζπκκεηΪζρνπλ ζηηο παλειιαδηθΫο εμεηΪζεηο γηα εηζαγσγά ζηελ ΣξηηνβΪζκηα 

Δθπαέδεπζε ππνβΪιινπλ απφ 1 κΫρξη 20 Φεβξνπαξένπ   αέηεζε – δάισζε ζην ζρνιεέν ηνπο. Γηα ην 

ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ε πξνζεζκία ζα είλαη 1 κε  22 Φεβξνπαξίνπ 2010 (επεηδή ε 20
ε
 

Φεβξνπαξίνπ είλαη άββαην). Με ηελ αέηεζε – δάισζε νη καζεηΫο ζα δειψζνπλ  

- πνην απφ ηα 5 καζάκαηα επηινγάο ζα δψζνπλ παλειιαδηθΪ 

- αλ ζα εμεηαζηνχλ θαη ζην κΪζεκα «ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο Θεσξέαο» παλειιαδηθΪ   

- αλ ζα εμεηαζηνχλ ζε θΪπνην/α απφ ηα εηδηθΪ καζάκαηα (μΫλεο γιψζζεο, ζρΫδηα, κνπζηθά) 

- αλ επηζπκνχλ λα εέλαη ππνςάθηνη γηα ηηο ηξαηησηηθΫο ά/θαη ΑζηπλνκηθΫο ρνιΫο (γηα ηνπο 
ππνςεθένπο κφλν ησλ εκεξεζέσλ ΔΠΑ.Λ.)  ά/θαη ρνιΫο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ 
Ναπηηθνχ (γηα ηνπ ππνςεθένπο εκεξεζέσλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.) 

- αλ επηζπκνχλ λα εέλαη ππνςάθηνη γηα ηα Σκάκαηα Δπηζηάκεο Φπζηθάο  Αγσγάο θαη 
Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ). 

- ηα καζάκαηα εηδηθφηεηαο ζηα νπνέα ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθΪ . 

- Ζ ππνβνιά ηεο  Αέηεζεο – Γάισζεο, φπσο θαη γηα ηνπο ππνςεθένπο ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ, 
εέλαη ππνρξεσηηθά θαη δεζκεπηηθά γηα φινπο ηνπο καζεηΫο ηεο ηειεπηαέαο ηΪμεο ησλ  ΔΠΑ.Λ. 
ηεο νκΪδαο Β΄.  ΜεηΪ ηελ ππνβνιά ηεο δελ ζπκπιεξψλεηαη νχηε ηξνπνπνηεέηαη. Ζ κε 
ππνβνιά ηεο ζεκαέλεη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθένπ απφ ηηο δηαδηθαζέεο ησλ εμεηΪζεσλ θαη 
ηεο εηζαγσγάο ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε.  

Ζ αίηεζε –δήισζε πιένλ δελ απνζηέιιεηαη ζηα Γεληθά Λύθεηα θαη ζηα ΔΠΑ.Λ. ζε 

έληππε κνξθή, αιιά ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο : 

www.ypepth.gr/exams θαη ζα κπνξεί λα εθηππώλεηαη είηε από ην Λύθεην είηε απεπζείαο από 

ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Ζ ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην ΔΠΑΛ ειεθηξνληθά κε ζρεηηθό 

πξόγξακκα πνπ ζα ζαο απνζηαιεί. Γηα ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα 

ελεκεξσζείηε κέζσ λέαο εγθπθιίνπ καο.  

Τπνςάθηνο πνπ δάισζε κε ηελ Αέηεζε – Γάισζε πνπ ππΫβαιε, φηη ζα εμεηαζηεέ 
παλειιαδηθΪ  ζε θΪπνην κΪζεκα ά φηη ζα εμεηαζηεέ παλειιαδηθΪ θαη ζην 7

ν
 κΪζεκα « ΑξρΫο 

Οηθνλνκηθάο Θεσξέαο»,  ζηελ εμΫηαζε ηνπ νπνένπ ηειηθΪ δελ πξνζάιζε, ζεσξείηαη όηη 

εμεηάζηεθε θαη πάξε γξαπηφ βαζκφ κεδΫλ (0), ν νπνένο ζα ζπλππνινγηζηεέ θαη ζηνλ ηειηθφ ΓΒΠ 
ηνπ ππνςεθένπ. 

       Αληέζεηα, αλ ππνςάθηνο κε ηελ αέηεζε – δάισζε δάισζε φηη επηζπκεέ λα ζπκκεηΪζρεη 
ζηελ εμΫηαζε εηδηθνχ καζάκαηνο ά ζηηο πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο γηα ηξαηησηηθΫο θαη 
ΑζηπλνκηθΫο ρνιΫο  ά ζηηο πξαθηηθΫο δνθηκαζέεο γηα ηα ΣΔΦΑΑ θαη δελ πξνζΫιζεη ζηηο ελ ιφγσ 
εμεηΪζεηο δελ Ϋρεη θακκέα βαζκνινγηθά επέπησζε, αιιΪ απνθιεέεηαη απφ ηηο δηαδηθαζέεο 
εηζαγσγάο ζε ηκάκαηα ά ζρνιΫο πνπ απαηηνχλ ηΫηνηεο εμεηΪζεηο (βιΫπε παξΪγξαθν Δ).   

 

Δ) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (μέλεο γιώζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) – ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ          

( ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο) – ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ (ΣΔΦΑΑ) 

i)  ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (μΫλεο γιψζζεο, ζρΫδηα, κνπζηθά)                                                                 
Γηα ηηο ρνιΫο ά Σκάκαηα πνπ απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα εηδηθΪ καζάκαηα, ν 
ππνςάθηνο πξΫπεη λα εμεηαζηεέ θαη λα επηηχρεη ηε βΪζε ζην εηδηθφ κΪζεκα ( ά ζηα εηδηθΪ καζάκαηα, 
αλ εέλαη δχν) γηα λα ζπκκεηΪζρεη ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο. Οη ρνιΫο θαη ηα Σκάκαηα ησλ 
Παλεπηζηεκέσλ θαη ησλ ΣΔΗ, γηα ηα νπνέα απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα εηδηθΪ καζάκαηα 
εέλαη :  

-Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Φσηνγξαθέαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, Γξαθηζηηθάο, 
Δζσηεξηθάο Αξρηηεθηνληθάο Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ ΑληηθεηκΫλσλ, Σερλ. Γξαθηθψλ Σερλψλ, 
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πληάξεζεο Αξραηνηάησλ θαη Έξγσλ ΣΫρλεο, Αλαθαέληζεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο Κηηξέσλ, γηα ηα 
νπνέα εμεηΪδνληαη ηα εηδηθΪ καζάκαηα , «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ» θαη «ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ».  
- Μνπζηθψλ πνπδψλ, Μνπζηθάο Δπηζηάκεο θαη ΣΫρλεο, γηα ηα νπνέα εμεηΪδνληαη ηα εηδηθΪ 
καζάκαηα «ΑΡΜΟΝΗΑ» θαη « ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ». 
- Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο, Δπηθνηλσλέαο ΜΫζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, 
Γεκνζηνγξαθέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο Δπηθνηλσλέαο, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ησλ 
Παλ/κέσλ Παληεένπ θαη ΠεηξαηΪ, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κένπ Μαθεδνλέαο, 
Δθαξκνγψλ ΞΫλσλ Γισζζψλ ζηε Γηνέθεζε θαη ζην Δκπφξην ηνπ ΣΔΗ Ζπεέξνπ, Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξάζεσλ ησλ ΣΔΗ θαη Σνπξηζηηθψλ ΔπαγγεικΪησλ Ρφδνπ θαη Αγένπ ΝηθνιΪνπ Κξάηεο, γηα ηα 
νπνέα εμεηΪδεηαη κέα απφ ηηο μΫλεο γιψζζεο «ΑΓΓΛΗΚΑ», «ΓΑΛΛΗΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ», 
«ΗΣΑΛΗΚΑ». 
- Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κένπ ΠεηξαηΪ, γηα ην νπνέν εμεηΪδεηαη ην εηδηθφ κΪζεκα 
«ΑΓΓΛΗΚΑ». 
-Αγγιηθάο, Γαιιηθάο, Γεξκαληθάο, Ηηαιηθάο Φηινινγέαο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Σκάκαηνο Ηηαιηθάο 
θαη Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο, ηεο εηδέθεπζεο «Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ» ηνπ 
Σκάκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ ΜεηΪθξαζεο θαη Γηεξκελεέαο ηνπ Ηνλένπ Παλ/κένπ, γηα ηα νπνέα 
εμεηΪδνληαη ην εηδηθφ κΪζεκα ηεο αληέζηνηρεο κε ηελ θαηεχζπλζε μΫλεο γιψζζαο. 
- Δηδέθεπζεο ΜεηΪθξαζεο θαη Γηεξκελεέαο ηνπ Σκάκαηνο   ΞΫλσλ Γισζζψλ ΜεηΪθξαζεο θαη 
Γηεξκελεέαο ηνπ Ηνλένπ Παλ/κένπ, γηα ην νπνέν εμεηΪδνληαη δχν απφ ηηο ηξεηο μΫλεο γιψζζεο : 
«ΑΓΓΛΗΚΑ», «ΓΑΛΛΗΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ». 
-Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο ηνπ Παλ/κένπ Ησαλλέλσλ, γηα ην νπνέν εμεηΪδεηαη ην 
εηδηθφ κΪζεκα «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ».  

ε πεξέπησζε ιεηηνπξγέαο λΫσλ ΣκεκΪησλ γηα ηα νπνέα ζα απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε εηδηθφ κΪζεκα, ζα 
απνζηαιεέ εγθαέξσο ζηα ζρνιεέα ζρεηηθά αλαθνέλσζε. 

 εκεηώλεηαη όηη ε εμέηαζε ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο 

αλεμαξηήησο ηύπνπ Λπθείνπ ή νκάδαο καζεκάησλ ΔΠΑ.Λ. είλαη εληαία θαη δηεμΪγεηαη ζε 
εμεηαζηηθΪ θΫληξα ηεο Αζάλαο θαη ηεο Θεζζαινλέθεο πνπ νξέδνληαη απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο. 
ΔηδηθΪ γηα ην εηδηθφ κΪζεκα ησλ Αγγιηθψλ, εμεηαζηηθΪ θΫληξα ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο πξσηεχνπζεο 
ησλ Ννκψλ.                                                                                                                   

 
ii) ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ( ηξαηησηηθΫο θαη ΑζηπλνκηθΫο ρνιΫο) 

Γηα ηηο ρνιΫο πνπ απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο, ν ππνςάθηνο πξΫπεη λα ιΪβεη κΫξνο θαη 
λα θξηζεέ ηθαλφο. ρνιΫο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο εέλαη νη ηξαηησηηθΫο 
θαη ΑζηπλνκηθΫο ρνιΫο θαη νη ρνιΫο Αθαδεκηψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Οη πξνζεζκέεο 
ππνβνιάο ησλ ζρεηηθψλ αηηάζεσλ, ν ρξφλνο, ν ηφπνο, ε δηαδηθαζέα, θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε 
ζπκκεηνρά ησλ ππνςεθέσλ ζηηο πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο νξέδνληαη κε πξνθάξπμε ησλ έδησλ ησλ 
ρνιψλ. 

 

iii) ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ (ΣΔΦΑΑ) 

 Γηα ηα Σκάκαηα πνπ απαηηνχληαη πξαθηηθΫο δνθηκαζέεο – αγσλέζκαηα (ΣΔΦΑΑ), ν ππνςάθηνο 
πξΫπεη λα ιΪβεη κΫξνο Ϋζησ θαη ζε Ϋλα (1) απφ ηα ηξέα αγσλέζκαηα γηα λα ζπκκεηΪζρεη ζηε 
δηαδηθαζέα επηινγάο. 

 

Γηα φιεο ηηο παξαπΪλσ ρνιΫο ά ηα Σκάκαηα γηα ηηο νπνέεο απαηηεέηαη εμΫηαζε ζε εηδηθφ 
κΪζεκα ά πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο ά πξαθηηθΫο δνθηκαζέεο ηζρχνπλ νη έδηνη ζπληειεζηΫο, νη έδηεο 
επηδφζεηο, ν έδηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ βαζκψλ θαη κνξέσλ, νη έδηεο πξνυπνζΫζεηο εηζαγσγάο  θαη 
γεληθφηεξα ε έδηα δηαδηθαζέα κε ην Γεληθφ Λχθεην. Γηα ηελ πιεξΫζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηΫξσ 

παξαηέζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα : 

 - Τπνςάθηνο πΫηπρε ΓΒΠ 9,5 θαη ζπγθΫληξσζε 10500 κφξηα. Ο ζπγθεθξηκΫλνο ππνςάθηνο 
ζπκκεηΫρεη ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο γηα ηελ εηζαγσγά ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε γηα φζεο 
ρνιΫο ά Σκάκαηα δελ απαηηνχλ εηδηθΪ καζάκαηα ά πξνθαηαξθηηθΫο εμεηΪζεηο ά  πξαθηηθΫο 
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δνθηκαζέεο , γηαηέ αλ θαη ν ΓΒΠ εέλαη κηθξφηεξνο ηνπ κηζνχ (θΪησ απφ 10), ηα κφξηα ηνπ εέλαη 
πΪλσ απφ ην κηζφ ηνπ κΫγηζηνπ δπλαηνχ (20000).  

- ν έδηνο ππνςάθηνο ζηελ εμΫηαζε ηνπ εηδηθνχ καζάκαηνο ησλ Αγγιηθψλ πΫηπρε βαζκφ 8,5 θαη γη 
απηφ δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο γηα ρνιΫο ά Σκάκαηα πνπ απαηηνχλ 
εμΫηαζε ζην εηδηθφ κΪζεκα ησλ Αγγιηθψλ, γηαηέ ζηα ΑγγιηθΪ δελ πΫηπρε ηε βαζκνινγηθά βΪζε. 

- επέζεο  ζηα αγσλέζκαηα γηα ηα ΣΔΦΑΑ ζπγθΫληξσζε 1600 κφξηα απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη 
ζπκκεηΫρεη  ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο θαη γηα ηα ΣΔΦΑΑ, γηαηέ ηα κφξηΪ ηνπ γηα ηα ΣΔΦΑΑ εέλαη 
12100 (10500+1600=12100), δειαδά πΪλσ απφ ην κηζφ ηνπ κΫγηζηνπ αξηζκνχ κνξέσλ γηα απηΪ 
ηα  Σκάκαηα (ην κΫγηζην δπλαηφ εέλαη 24000, αθνχ ν κΫζνο φξνο ησλ βαζκψλ ζηα αγσλέζκαηα 
πνιιαπιαζηΪδεηαη επέ  ζπληειεζηά 2). 

     

Σ) ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ – ΔΗΑΓΩΓΖ 

ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε ησλ βαζκψλ ησλ ππνςεθέσλ θαη ηε ρνξάγεζε ηεο Βεβαέσζεο 

Πξφζβαζεο θαη ηνπ Απνιπηεξένπ, νη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο Β’ ησλ ΔΠΑ.Λ. θαηαζέηνπλ ζηηο 

νηθείεο επηηξνπέο ζπγθέληξσζεο κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ Γεληθώλ Λπθείσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπο ζε θαζνξηζκέλε θαη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία (πεξίπνπ αξρέο Ηνπιίνπ 2010) ην 

κεραλνγξαθηθό ηνπο Γειηίν, ζην νπνέν δειψλνπλ θαηΪ ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο ηηο πξνηηκάζεηο 
ηνπο γηα ηηο ρνιΫο θαη ηα Σκάκαηα πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ. ΚΪζε ππνςάθηνο κπνξεέ λα 
δειψλεη ζην κεραλνγξαθηθφ δειηέν  ρνιΫο θαη Σκάκαηα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε Ϋλα (1) ά ην πνιχ 
δχν (2) επηζηεκνληθΪ πεδέα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο  ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ (Β’).  

Οη ππνςάθηνη ηεο νκΪδαο Β’ εκεξάζηνπ ά εζπεξηλνχ  ΔΠΑ.Λ. κεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα 
επηινγάο γηα ηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε κε ηνλ έδην ηξφπν θαη  δηεθδηθνχλ ην έδην πνζνζηφ 
ζΫζεσλ κε ηνπο ππνςεθένπο ηνπ εκεξάζηνπ ά εζπεξηλνχ  Γεληθνχ Λπθεένπ  αληέζηνηρα. 

Σα κεραλνγξαθηθΪ δειηέα δελ απνζηΫιινληαη πιΫνλ ζηα Λχθεηα ζε Ϋληππε κνξθά, αιιΪ ζα 
αλαξηψληαη ζηελ επέζεκε ηζηνζειέδα ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη ζα εθηππψλνληαη εέηε απφ ην 
Λχθεην εέηε απεπζεέαο απφ ηνλ έδην ηνλ ππνςάθην. Ζ ππνβνιά ηνπο ζα γέλεη ειεθηξνληθΪ κε ζρεηηθφ 
πξφγξακκα πνπ ζα ζαο απνζηαιεέ. Γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα ππνβνιάο ηνπο ζα 
ελεκεξσζεέηε κΫζσ λΫαο εγθπθιένπ καο.  

 
 

                                      Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

 

 

             ΥΑΡΗΛΑΟ ΜΠΑΛΗΚΟ 
 
 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ :  ΠΗΝΑΚΑ I    ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΧ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ (1 ζειέδα) 
                          ΠΗΝΑΚΑ  II ΥΟΛΔ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΗΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ ΚΑΣΟΥΟΗ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ   

ΖΜΔΡΖΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΧΝ  ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΠΑΛ (4 ζειέδεο) 
                          ΠΗΝΑΚΑ III ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ   ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ   

(1 ζειέδα) 
  
ΔΩΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ   1) Γξαθεέν θ. Τπνπξγνχ θαη θ. Γεληθνχ ΓξακκαηΫα 

                               2) Γ/λζε Λεηηνπξγηθάο ΑλΪπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ  

                                3) Γ/λζε Λεηηνπξγηθψλ Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθάο θαη ΝΫσλ Σερλνινγηψλ 

                               4) Γ/λζε πνπδψλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο  

                                5) Γλζε ΔΠΔΓ 

                                6) Γ/λζε ΟξγΪλσζεο θαη Γηεμαγσγάο ΔμεηΪζεσλ



 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ Η   ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  ΟΜΑΓΑ Α΄ & Β΄ 
   

 
 

 
 
 
 
 

ΚΤΚΛΟ ΣΟΜΔΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
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Δ
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1.ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

Σηοισεία Μησανών 

Σηοισεία Σσεδιαζμού Κενηπικών 
Θεπμάνζεων 

ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ 
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

Δγκαηαζηάζειρ Ψύξηρ 

Δγκαηαζηάζειρ Κλιμαηιζμού 

2.ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ &ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

Σηοισεία Μησανών 

Μησανέρ Δζωηεπικήρ Καύζηρ ΙΙ 

3.ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Ηλεκηποηεσνία ΙΙ 

Ηλεκηπικέρ Μησανέρ 

4.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

Ηλεκηπονικέρ Δπικοινωνίερ 

Σςζηήμαηα Ψηθιακών Ηλεκηπονικών 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Ηλεκηπονικέρ Δπικοινωνίερ 

Σςζηήμαηα Ψηθιακών Ηλεκηπονικών 
5.ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Απσιηεκηονικό Σσέδιο 

Οικοδομική 

6.ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ 

ΣΔΥΝΩΝ 

ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Γπαθιζηικέρ Δθαπμογέρ 

Τεσνολογία Δκηςπώζεων 

Τ
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Ζ
Ρ

Δ


ΗΩ
Ν

 

7.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ/Τ 

Γομημένορ Ππογπαμμαηιζμόρ 

Γίκηςα Υπολογιζηών ΙΙ 

8.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ ΙΙ 

Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ 
Δπισειπήζεων 

ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ II 
Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ 
Δπισειπήζεων 

9.ΤΓΔΗΑ KAI 

ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ Σηοισεία Παθολογίαρ 

Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ 

ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ Αγωγή Πποζσολικήρ Ηλικίαρ 

Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ 
ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ & 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

Σηοισεία Αιμαηολογίαρ-Αιμοδοζίαρ 

Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ 

10.ΓΔΩΠΟΝΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ 
ΓΔΧΡΓΗΑ 

Φςηική Παπαγωγή 

Σύγσπονερ Γεωπγικέρ  Δπισειπήζειρ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Απσέρ Δπεξεπγαζίαρ Τποθίμων 

Υγιεινή  και Αζθάλεια  Τποθίμων 

ΔΡΓΧΝ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ανθοκηπεςηικέρ  Καλλιέπγειερ 

Γιαμόπθωζη Τοπίος 

ΝΑΤΣΗΚΟ 

11.ΝΑΤΣΗΚΟ 

ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ 

ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ 
ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

Ναςζιπλοΐα ΙΙ 

Μεηαθοπά Φοπηίων 

12.ΝΑΤΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ 
ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

Μησανέρ Πλοίος Ι 

Βοηθηηικά Μησανήμαηα ΙΙ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ    ΥΟΛΔ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΗΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ ΚΑΣΟΥΟΗ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΩΝ  ΔΠΑΛ  ΟΜΑΓΑ Α΄ 

 

 

         1. Οη απφθνηηνη ηνπ  Μεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Ορεκάησλ ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα 
ηκάκαηα: 

         ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

         ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 

         ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ( Α..ΠΑΗ.ΣΔ ) 

         ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

         ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

         ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ 

         ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ 

         ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ 

         ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

         ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

         ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

         ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

         ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 

         ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

         ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΤΣΖΜΑΣΧΝ 

         Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

         Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

 

 

       2. Οη απφθνηηνη ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα ηκάκαηα: 

        ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

        ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ( Α..ΠΑΗ.ΣΔ ) 

        ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

        ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

        ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

        ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

        ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

        ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

        ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ             

        ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

       Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

       Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

 

    3.Οη απφθνηηνη ηνπ Ζιεθηξνληθνύ ηνκέα εηζΪγνληαη ζηα ηκάκαηα: 

       ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

       ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ( Α..ΠΑΗ.ΣΔ ) 

       ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

       ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

       ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

       ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

       ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 

       ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

       ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
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       ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

       ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΧΝ 

       ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

       ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

       ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

       ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

       ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

       ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

       ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

       ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

       ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

       Α.Δ.Ν ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

       Α.Δ.Ν ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

   

 4.Οη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Γνκηθώλ Έξγσλ ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα ηκάκαηα: 

       ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

       ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ( Α..ΠΑΗ.ΣΔ ) 

       ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ( Α..ΠΑΗ.ΣΔ ) 

       ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ 

       ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ 

       ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 

       ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ 

       ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ 

 

 5.Οη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα ηκάκαηα: 

        ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ 

       ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

       ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 

       ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

       ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 

       ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ 

       ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

       ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

       ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ 

       ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

       ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝIΑ 

       ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

       ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ, ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΚΘΔΔΧΝ 

       ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

 

  6.Οη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγoληαη ζηα  ηκάκαηα:            

    ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

    ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

    ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

    ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

    ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

    ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ 

    ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

    ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΧΝ 

    ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

    ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

    ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

    ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

    ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
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    ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

    Α.Δ.Ν ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

    Α.Δ.Ν ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 

   7. Οη απφθνηηνη  ηνπ  ηνκέα Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα  ηκάκαηα: 

      ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

      ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

      ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

      ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

      ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

      ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ-ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ  

      ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

      ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

      ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

      ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

      ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

      ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

      ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

      ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ 

      ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

      ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

      ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

      ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

      ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

      ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

      ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

      ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ  

      ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

      ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ, ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΚΘΔΔΧΝ 

      ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

      ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

      ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

      Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

      Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 

    8.Οη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Τγείαο θαη Πξόλνηαο ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα ηκάκαηα: 

     ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

     ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ  

     ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

     ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

     ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 

    ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ 

    ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

    ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ 

    ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

    ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

    ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

    ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ 

    ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ 

    ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

    ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

    ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
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   9. Οη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Γεσπνλίαο ,Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο ησλ ΔΠΑΛ  

           εηζΪγνληαη ζηα ηκάκαηα:         

     ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ-ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 

     ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

     ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

     ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 

     ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΧΝ 

     ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

     ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

     ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΤΣΖΜΑΣΧΝ 

     ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

     ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

     ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

     ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ – ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ 

     ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ 

     ΓΑΟΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

     ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΑ – ΑΛΗΔΗΑ 

    ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΗΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

    ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ 

    ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

    ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

    ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

    ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

    ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΑΗΣΟΛΟΓΗΑ 

 

    10.Οη απφθνηηνη ηνπ ηνκΫα  Ναπηηθνύ Πινηάξρσλ θαη ηνπ ηνκΫα  Ναπηηθνύ Μεραληθώλ ησλ ΔΠΑΛ εηζΪγνληαη ζηα 
ηκάκαηα: 

      ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ 

      Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

      Α.Δ.Ν. ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

      ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

      ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

      ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Οη απφθνηηνη εκεξεζέσλ ΔΠΑΛ φισλ ησλ ηνκΫσλ (πιελ ηνπ ηνκΫα ΔθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ πνπ δειψλνπλ 
κφλν ηε ζρνιά ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ) εηζΪγνληαη θαη ζηηο παξαθΪησ ζρνιΫο: 

    ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (ΜΤ)-ΟΠΛΑ 

    ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (ΜΤ)-ΧΜΑΣΑ 

    ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ(.Μ.Τ.Ν) 

    ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ(.Σ.Τ.Α) 

    ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ 

 

     ΣΔΛΟ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗII ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ & ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΟΜΑΓΑ Β΄ 
    
 

ΠΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

1
ν
 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ 

ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ, ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II 

2)ΦΤΗΚΖ II 

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ( Υ 0,9) 

4)ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΟΜΟΤ ( Υ 0,4) 

5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

2
Ο
 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΘΔΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II ( Υ 1,3) 

2)ΦΤΗΚΖ II ( Υ 0,7) 

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

4)ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (νπνηνδάπνηε) 

5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

3
Ο
 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II  

2)ΦΤΗΚΖ II  

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ (Υ 0,4)  

4)ΒΗΟΛΟΓΗΑ I ( Υ 0,9) 

       ά 

   ΒΗΟΛΟΓΗΑ II ( Υ 1,3) 

5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

4
Ο
 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II ( Υ 1,3) 

2)ΦΤΗΚΖ II ( Υ 0,7) 

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

4)ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (νπνηνδάπνηε) 

5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

5
ν
 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 

1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II 

2)ΦΤΗΚΖ II 

3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

4)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ (Υ 0,7) 

5) ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ (Υ 1,3) 

6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

7) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

                                                    


