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σολέρ με 

πποαπαιηούμενα: 1 

εδικό μάθημα: 

ΓΛΩΑ 

ΞΔΝΟΓΛΩΑ-

ΑΓΓΛΗΚΖ 

 

(127)-

(AEI)-

Αγγλι

κήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ Αθήναρ -

ΔΚΠΑ 

(129)Αγγλικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Θεζζαλονίκηρ ΑΠΘ 

 

ΞΔΝΟΓΛΩ

Α-ΓΑΛΛΗΚΖ 

 

(129)Γαλλικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Αθήναρ ΔΚΠΑ 

(133)-(AEI)-

Γαλλικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Θεζζαλονίκηρ 

ΑΠΘ 

 

ΞΔΝΟΓΛΩ

Α-

ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ

 

 

(135)Γεπμανικ

ήρ Γλώζζαρ 

και 

Φιλολογίαρ 

Αθήναρ 

ΔΚΠΑ  

(137)-(AEI)-

Γεπμανικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Θεζζαλονίκηρ 

ΑΠΘ 

ΞΔΝΟΓΛΩ

Α-

ΗΣΑΛΗΚΖ  

 

(139)Ηηαλικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Θεζζαλονίκη

ρ 

(182) - 

Ηηαλικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Αθήναρ 

 

ΞΔΝΟΓΛΩ

Α-

ΗΠΑΝΗΚΖ 

 

(183) 

Ηζπανικήρ 

Γλώζζαρ και 

Φιλολογίαρ 

Αθήναρ 
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σολέρ 

με 

πποαπ

αιηούμ

ενα: 1 εδικό μάθημα: 

ΓΛΩΑ 

ΓΗΔΘΝΩΝ 

ΠΟΤΓΩΝ: 

Απαιηείηαι εξέηαζη 

ζε 1 από ηα 4 ειδικά 

μαθήμαηα:"ΑΓΓΛΗΚ

Α", 'ΓΑΛΛΗΚΑ", 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ","ΗΣΑ

ΛΗΚΑ" 

ΓΗΔΘΝΩΝ 

ΚΑΗ 

ΔΤΡΩΠΑΗΚΩ

Ν ΠΟΤΓΩΝ 

(179) Διεθνών 

και εςπωπαϊκών 

και 

πεπιθεπειακών 

ζποςδών 

Πάνηειο  

 

(355) Γιεθνών 

και 

εςπυπαφκών 

ζποςδών 

Πειπαιά 

 

ΓΗΔΘΝΩΝ 

ΚΑΗ 

ΔΤΡΩΠΑΗΚ

ΩΝ 

ΠΟΤΓΩΝ 

(Κυδ.161) - 

ΓΗΔΘΝΩΝ & 

ΔΤΡΩΠΑΗΚ

ΩΝ 

ΠΟΤΓΩΝ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗ

Α 

(ΘΔ/ΝΗΚΖ) 

 

Ναςηιλιακών 

ζποςδών 

(157)Ναςηιλια

κών ζποςδών 

ΠΕΙΡΑΙΑ  

  

σολέρ με 

πποαπαιηούμενα: 1 

εδικό μάθημα: 

ΓΛΩ

Α 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ

 ΚΑΗ ΜΜΔ: 

Απαιηείηαι εξέηαζη 

ζε 1 από ηα 4 ειδικά 

μαθήμαηα:"ΑΓΓΛΗΚ

Α", 'ΓΑΛΛΗΚΑ", 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ","ΗΣΑ

ΛΗΚΑ"  

(148) 

Δπικοινυνίαρ 

και Μέζυν 

Μαζικήρ 

Δνημέπυζηρ 

Αθήναρ  

(153) 

Δπικοινυνίαρ 

Μέζυν και 

Πολιηιζμού 

Πανηείος  

 

(147) 

Γημοζιογπαθ

ίαρ και 

Μέζυν 

Μαζικήρ 

Δπικοινυνίαρ 

Θεζζαλονίκη

ρ 
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σολέρ με 

πποαπαιηούμενα: 1 

εδικό μάθημα: 

ΓΛΩΑ-Απαιηείηαι 

εξέηαζη ζε 1 από ηα 4 

ειδικά 

μαθήμαηα:"ΑΓΓΛΗΚ

Α", "ΓΑΛΛΗΚΑ", 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ","ΗΣΑ

ΛΗΚΑ"  

 

Γιοίκη

ζη 

επισει

πήζευ

ν ηοςπιζηικών 

μονάδυν 

(603) - 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔ

ΩΝ ΑΘΖΝΑ 

ΣΔΗ Γιοίκηζη 

ηοςπιζηικών 

επισειπήζευν 

και 

επισειπήζευν 

θιλοξενίαρ 

(604) 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔ

ΩΝ ΣΔΗ 

ΠΔΗΡΑΗΑ- 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚ

ΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔ

ΩΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔ

ΩΝ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

 

 

(κυδ.771) 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

ΔΩΝ 

ΛΔΤΚΑΓΑ 

ΣΔΗ 

Γιοίκηζη 

ηοςπιζηικών 

επισειπήζευν 

και 

επισειπήζευν 

θιλοξενίαρ 

 

(770) - 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

ΔΩΝ ΣΔΗ 

ΓΡΔΒΔΝΑ 

Γιοίκηζη 

ηοςπιζηικών 

επισειπήζευν 

και 

επισειπήζευν 

θιλοξενίαρ 

(609) 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

ΔΩΝ 

ΛΑΡΗΑ-

ΣΔΗ 

ΘΔΑΛΗΑ

 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚ

ΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

ΔΩΝ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

 

(610) - 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

ΔΩΝ ΣΔΗ 

ΖΓΟΤΜΔΝΗ

ΣΑ 

Γιοίκηζη 

ηοςπιζηικών 

επισειπήζευν 

και 

επισειπήζευν 

θιλοξενίαρ 

 

σολέρ με 

πποαπαιηούμενα: 1 

εδικό μάθημα: 

ΓΛΩΑ-Απαιηείηαι 

εξέηαζη ζε 1 από ηα 4 

ειδικά 

μαθήμαηα:"ΑΓΓΛΗΚ

Α", 'ΓΑΛΛΗΚΑ", 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ","ΗΣΑ

ΛΗΚΑ"  

(605) - ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

Γιοίκηζη 

ηοςπιζηικών 

επισειπήζευν και 

επισειπήζευν 

θιλοξενίαρ 

(611) -

ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΩ

Ν 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩ

Ν ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ –

Διοίκηζη 

ηοςπιζηικών 

επισειπήζεων 

και θιλοξενίαρ  
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ΣΟΤΡ

ΗΣΗΚ

Α 

ΔΠΑΓ

ΓΔΛΜ

ΑΣΑ-

Απαιηείηαι εξέηαζη 

ζε 1 από ηα 4 ειδικά 

μαθήμαηα:"ΑΓΓΛΗΚ

Α", 'ΓΑΛΛΗΚΑ", 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ","ΗΣΑ

ΛΗΚΑ"  

(613) 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ 

ΑΣΔΡ ΡΟΓΟ 

(614) 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΩ

Ν 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ

ΣΩΝ ΑΓΗΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ  

      

σολέρ 

με 

πποαπ

αιηούμ

ενα: (2 

ειδικά 

μαθήμαηα:2 

ΓΛΩΔ:"ΑΓΓΛΗ

ΚΑ", 'ΓΑΛΛΗΚΑ", 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ") 

  

ΜΔΣΑΦΡΑ

ΣΗΚΑ 

(385) Ξένυν 

Γλυζζών 

Μεηάθπαζηρ 

& Γιεπμηνείαρ 

Ηόνιο – 

Διδίκεςζη 

Μεηάθπαζηρ 

ή Γιεπμηνείαρ 

(Κέπκςπα)  
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σολέρ 

με 

πποαπ

αιηούμ

ενα: 

Αθληη

ικέρ δοκιμαζίερ-

Δξέηαζη ζε 3 από 4 

αγυνίζμαηα; 

ΓΡΟΜΟ 400μ.Α/ 

200μ. Κ, ΑΛΜΑ Δ 

ΜΖΚΟ, 

ΦΑΡΟΒΟΛΗΑ 6 Κ. 

Α/ 4κ. κ, 

ΚΟΛΤΜΒΖΖ 50 μ. 

ελεςθ 

ΥΟΛΔ ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΩΓΖ 

(403) - Δπιζηήμηρ 

Φςζικήρ Αγυγήρ και 

Αθληηιζμού 

Θεζζαλονίκηρ  

(405) Δπιζη. 

Φςζ. Αγυγήρ 

και 

Αθληηιζμού 

Θεζζαλίαρ 

ΣΡΗΚΑΛΑ  

(402) 

Δπιζηήμηρ 

Φςζικήρ 

Αγυγήρ και 

Αθληηιζμού 

(έππερ)  

(401) 

Δπιζηήμηρ 

Φςζ. Αγυγήρ 

και 

Αθληηιζμού 

Αθήναρ  

(404) 

Δπιζη.Φςζ. 

Αγυγήρ & 

Αθληη. 

Θπάκηρ 

(Κομοηηνή)  

   

ηπαη

ιυηικέ

ρ 

ζσολέρ 
Ακαδημίερ 

Δμποπικού Ναςηικού 

Τγειονομικέρ, 

αθληηικέρ, 

τςσοηεσνικέρ 

δοκιμαζίερ 
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http://www.pe.uth.gr/cms/
http://www.pe.uth.gr/cms/
http://www.phed-sr.auth.gr/el/index.phtml
http://www.phed-sr.auth.gr/el/index.phtml
http://www.phed-sr.auth.gr/el/index.phtml
http://www.phed-sr.auth.gr/el/index.phtml
http://www.phed-sr.auth.gr/el/index.phtml
http://www.phed-sr.auth.gr/el/index.phtml
http://www.phed.uoa.gr/
http://www.phed.uoa.gr/
http://www.phed.uoa.gr/
http://www.phed.uoa.gr/
http://www.phed.uoa.gr/
http://www.phed.uoa.gr/
http://www.phyed.duth.gr/
http://www.phyed.duth.gr/
http://www.phyed.duth.gr/
http://www.phyed.duth.gr/
http://www.phyed.duth.gr/
http://www.phyed.duth.gr/
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σολέρ με 

πποαπαιηούμενα: 

Μοςζική 

ΥΟΛΔ 

ΜΟΤΗΚΖ 

(407) - 

Μοςζικών 

ποςδών 

Ηονίος 

(Κέπκςπα) 

(408) - 

Μοςζικών 

ποςδών 

Αθήναρ  

(406) - 

Μοςζικών 

ποςδών 

Θεζζαλονίκηρ  

 

(409) - 

Μοςζικήρ 

Δπιζηήμηρ και 

Σέσνηρ 

Μακεδονίαρ 

(Θεζζαλονίκη) 

 

Σμήμα Λαφκήρ 

και 

Παπαδοζιακήρ 

Μοςζικήρ ΣΔΗ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

(ΑΡΣΑ)( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

σολέρ με 

πποαπαιηούμενα

: σέδιο 

Δλέςθεπο και 

γπαμμικό 

(231) - ΔΜΠ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩ

Ν ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

AΘΖΝΑ 

(233) - 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩ

Ν ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ  

 

(236) - 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ 

ΜΖΥ/ΚΩΝ 

ΘΔΑΛΗΑ 

(ΒΟΛΟ) 

 

(232) - 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩ

Ν ΜΖΥ/ΚΩΝ 

ΠΑΣΡΑ 

 

(234)- 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ 

ΜΖΥ/ΚΩΝ 

ΘΡΑΚΖ 

(ΞΑΝΘΖ)  

 

(370) - 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩ

Ν ΜΖΥ/ΚΩΝ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΚΡΖΣΖ 

(ΥΑΝΗΑ)  

 

 (521) - 

ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ 

ΑΘΖΝΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΓΡΑΦΗΚΩΝ 

(517) - 

ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ 

ΑΘΖΝΑ  

 (519) - 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ

, ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 

(Κυδ.520) - 

ΤΝΣΖΡ. 

ΑΡΥΑΗΟΣ. & 

(748)ΣΜΉΜΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

 ΕΑΚΤΝΘΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

http://music.ionio.gr/gr/
http://music.ionio.gr/gr/
http://music.ionio.gr/gr/
http://music.ionio.gr/gr/
http://music.ionio.gr/gr/
http://www.music.uoa.gr/
http://www.music.uoa.gr/
http://www.music.uoa.gr/
http://www.music.uoa.gr/
http://www.mus.auth.gr/
http://www.mus.auth.gr/
http://www.mus.auth.gr/
http://www.mus.auth.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://tlpm.teiep.gr/
http://tlpm.teiep.gr/
http://tlpm.teiep.gr/
http://tlpm.teiep.gr/
http://tlpm.teiep.gr/
http://tlpm.teiep.gr/
http://www.arch.ntua.gr/
http://www.arch.ntua.gr/
http://www.arch.ntua.gr/
http://www.arch.ntua.gr/
http://www.arch.auth.gr/
http://www.arch.auth.gr/
http://www.arch.auth.gr/
http://www.arch.auth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.upatras.gr/
http://www.arch.upatras.gr/
http://www.arch.upatras.gr/
http://www.arch.upatras.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
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ΣΔΥΝΩΝ 

ΑΘΖΝΑ  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 

ΑΘΖΝΑ  

ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΖ 

ΑΘΖΝΑ  

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ 

ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

ΣΔ 

σολέρ με 

πποαπαιηούμενα

: σέδιο 

ελεύθεπο 

(185) - 

ΠΛΑΣΗΚΩΝ 

ΣΔΥΝΩΝ & 

ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

ΣΖ ΣΔΥΝΖ 

(ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ)  

     

 

http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/
http://www.teiath.gr/sgtks/saet/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://conservation.teiion.gr/gr/t.e.i.-ionion-nison-tmima-prostasias-sintirisis-politismikis-klironomias.html/
http://www.arts.uoi.gr/
http://www.arts.uoi.gr/
http://www.arts.uoi.gr/
http://www.arts.uoi.gr/
http://www.arts.uoi.gr/
http://www.arts.uoi.gr/

