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ΟΓΖΓΟ YΠΟΦΖΦΗΟΤ 

Ζ Γ΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη ε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Δληαίνπ 

Λπθείνπ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ: 

ΟΜΑΔΕ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

   Οκάδα Αλζξσπηζηηθψλ πνπψλ, 

   Οκάδα Θεηηθψλ πνπδψλ θαη 

   Οκάδα πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 
 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ 

ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη 

Μαζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επηιέγνπλ, θαζψο θαη ηα Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο. 

Δηδηθά νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ παξαθνινπζνχλ θαη έλα 

Μάζεκα Δπηινγήο. 

ΣO ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σo σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Μαζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ είλαη ην εμήο: 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΔ 

ΘΖΚΔΤΣΗΚΑ  1 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΧΑ  2 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  1 

ΗΣΟΡΗΑ  2 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ θαη ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ   2 

ΒΟΛΟΓΗΑ  2 

ΗΣΟΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ  1 

ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ  (Αγγιηθά ή Γαιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ     2 

                                                  ΤΝΟΛΟ 15  

 Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ είλαη ην εμήο: 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ  ΧΡΔ 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 5 5 

ΗΣΟΡΗΑ3 3 

ΛΣΗΝΗΚΑ 3 3 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 2 2 

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 2 2 
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                                                               ΤΝΟΛΟ 15  
 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΘΔΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΧΡΔ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ  

ΦΤΗΚΖ 3 

ΥΖΜΔΗΑ 3 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2 

ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ) 2 

ΤΝΟΛΟ 15 
 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ                                                         ΧΡΔ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ                                                      5 

ΑΟΘ (Αξρέ Οηθνλνκηθήο Θεσξία)                           3 

ΗΣΟΡΗΑ                                                                       3 

ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ) 2 

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ                                                   2 

ΤΝΟΛΟ 15 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Σα Μαζήκαηα Δπηινγήο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

δηδάζθνληαη δχν (2) ψξεο θαη νη καζεηέο ηεο επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ εμήο 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ: 

α) Γεχηεξε Ξέλε γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά), 

β Διεχζεξν ρέδην, 

γ) ξακκηθφ ρέδην, 

δ) Ηζηνξία εο Σέρλεο, 

ε) Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεεο Δπηρεηξήζεσλθαη Τπεξεζηψλ (ΑΟΓΔΤ). 
 

ζνη καζεηέο επηζπκνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεκάησλ Διεχζεξνπ ρεδίνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ, δχλαληαη λα δειψζνπλ φηη 

ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δχν καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα 

δηδάζθεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ δελ πξνβιέπνληαη καζήκαηα επηινγήο. 

Απόλυςη Μαθητών Γ΄ τάξησ Ημερήςιου Γενικού 

Λυκείου και Δ΄ τάξησ Εςπερινού Γενικού Λυκείου 

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

Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ 

φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Σα ζέκαηα ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

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

Σράπεζα Θεμάτων 

Ζ Σξάπεδα Θεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

Οξηδφληηαο Πξάμεο 466112 Πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξναηξεηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Μ.Ο. 9,5 

Γηα ηελ απφιπζε ησλ καζεηψλ απαηηείηαη γεληθφο κέζνο φξνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη 

πέληε δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ Μ.Ο. ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ. Δηζαγσγή ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνθνίησλ Γεληθνχ Λπθείνπ 

1. Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ρνιέο, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Δηζαγσγηθέο 

Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ, ησλ Σ.Δ.Η., ησλ Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, ησλ Αλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

(Α..Δ.Η.) θαη Αλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ (Α...Τ.), ησλ 

ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, θαζψο θαη ηεο Αθαδεκίαο 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ δηεμάγνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κε ζέκαηα απφ ηελ 

εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο, πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ θεληξηθή 

επηηξνπή εμεηάζεσλ. 

2. Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο Ζκεξεζίνπ θαη Γ΄ Σάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κε 

ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 

επηβεβαηψλνπλ νξηζηηθά ηελ Αξρηθή Γήισζε Οκάδαο Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, πξν ηεο ιήμεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

Έθαζηνο καζεηήο επηιέγεη ππνρξεσηηθά κία (1) Οκάδα Μαζεκάησλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Οη Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

Δπηζηεκνληθά Πεδία. 

Χο Δπηζηεκνληθφ Πεδίν λνείηαη έλα ζχλνιν νκνεηδψλ ή ζπγγελψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, πνπ ζεξαπεχνληαη απφ αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 
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Σα Σκήκαηα ησλ ηδξπκάησλ   θαηαηάζζνληαη ζε πέληε Δπηζηεκνληθά Πεδία, πνπ νξίδνληαη σο 

εμήο: 

Επιςτημονικά Πεδία 

1ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

2ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο 

3ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Εσήο 

4ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

5ν Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθή. 

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

Λχθεην θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Δμεηάζεσλ Δηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο γηα δχν (2) θαη' αλψηαην φξην Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ησλ πεδίσλ απηψλ. 

Ο ππνςήθηνο πνπ κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ πνπ επέιεμε πεξηέιαβε θαη Σκήκα γηα ην νπνίν απαηηείηαη 

εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

θάζε θνξά, πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ην ίδην έηνο ζηα απαηηνχκελα εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο θαη 

λα έρεη επηηχρεη βαζκνινγία ζην θαζέλα απφ απηά ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο 

κέγηζηεο δπλαηήο. 

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

ηέζζεξα (4) καζήκαηα. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε δχν (2) Δπηζηεκνληθά Πεδία 

εμεηάδνληαη θαη ζε έλα πέκπην (5ν) κάζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη Γεληθήο Παηδείαο ή Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ. 

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

καζεκάησλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ 

απμεκέλνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. 

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

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν 

ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Ομάδα Προςανατολιςμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

αα) Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, ζε φπνην Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θη αλ θαηεπζχλνληαη, είλαη 

ηα εμήο ηξία (3): 

ηα Αξραία Διιεληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ε Ηζηνξία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ε Νενειιεληθή Γιψζζα (Γεληθήο Παηδείαο). 

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

Λαηηληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 1ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 
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Αλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηε 

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

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

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

ββ) Οη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Ομάδα Προςανατολιςμού ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

αα) Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ, ζε φπνην Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θη αλ θαηεπζχλνληαη, είλαη ηα 

εμήο ηξία (3): 

ε Φπζηθή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ε Υεκεία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ε Νενειιεληθή Γιψζζα (Γεληθήο Παηδείαο). 

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

Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 2νπ 

Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ. 

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

Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

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

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

ββ) Οη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Ομάδα Προςανατολιςμού ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 
αα) Σα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, ζε φπνην Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θη αλ 

θαηεπζχλνληαη, είλαη ηα εμήο ηξία (3): 

ηα Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ε Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ) θαη 

ε Νενειιεληθή Γιψζζα (Γεληθήο Παηδείαο). 

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

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

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

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

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

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ), ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

Οη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

 

Οι χολέσ κατά Επιςτημονικό Πεδίο και οι υντελεςτέσ 
Βαρύτητασ μαθημάτων για το ςχολικό έτοσ 2015-2016 
  

Ζ   έληαμε ησλ ρνιψλ, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Δηζαγσγηθψλ Καηεπζχλζεσλ ζηα Δπηζηεκνληθά Πεδία 

θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο καζεκάησλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, έρνπλ 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    
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ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΓΙΑ  

 

                                 
                                ΟΜΑΓΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ 
ΠΟΤΓΧΝ  

ΘΔΣΙΚΧΝ 
ΠΟΤΓΧΝ  

ΠΟΤΓΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

1ο ΑΝΙΡΩΠΚΣΚ

ΚΕ, 

ΝΟΜΚΚΕ & 

ΚΟΚΝΩΝΚΚΕ 

ΕΠΚΣΗΜΕ 

 

 

1. ΑΡΧΑΚΑ 

ΕΛΛΗΝΚΚΑ (ΟΠ) 

(1,3) 2. ΚΣΟΡΚΑ 

(ΟΠ) (0,7) 3. 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΓΛΩΣΣΑ 4. 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΟΠ) 

  

2ο ΙΕΣΚΚΕ ΚΑΚ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΚ

ΚΕ 

ΕΠΚΣΗΜΕ 

 ΦΤΚΚΗ (ΟΠ) (0,7) 

2. ΧΘΜΕΙΑ (ΟΠ) 

3. ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΓΛΩΣΣΑ  

4. ΜΑΙΗΜΑΣΚΚΑ 

(ΟΠ) (1,3) 

 

3ο ΕΠΚΣΗΜΕ 

ΤΓΕΚΑ ΚΑΚ 

ΖΩΗ 

1. ΑΡΥΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΟΠ)  
2. ΙΣΟΡΙΑ (ΟΠ)  
 
3.ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚ
Η ΓΛΧΑ (0,4)  
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
(ΓΠ) (0,9)  

1. ΦΤΙΚΗ (ΟΠ) 
 2. ΥΗΜΔΙΑ (ΟΠ) 
(0,7)  
3. 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΑ  
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
(ΟΠ) (1,3)  

1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΟΠ)  
2. Α.Ε.Π.Π. (ΟΠ)  
3. ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ (0,4)  
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΠ) (0,9)  

4ο ΕΠΚΣΗΜΕ 

ΣΗ 

ΕΚΠΑΚΔΕΤ

Η 

1. ΑΧΑΙΑ 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ (ΟΠ) 2. 

ΙΣΤΟΙΑ (ΟΠ) 

 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΚΚΗ 

ΓΛΩΑ (1,3) 4. 

ΜΑΙΗΜΑΣΚΚΑ (ΓΠ) 

(0,7) 

ΦΥΣΙΚΘ (ΟΠ) 2. 

ΧΘΜΕΙΑ (ΟΠ) 3. 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΚΚΗ 

ΓΛΩΑ (1,3) 4. 

ΚΣΟΡΚΑ (ΓΠ) (0,7) 

1. ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ (ΟΠ) 

 2. Α.Ε.Ρ.Ρ. (ΟΠ)  

3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΚΚΗ ΓΛΩΑ (1,3)  

4. ΚΣΟΡΚΑ (ΓΠ) (0,7) 

5ο ΕΠΚΣΗΜΕ 

ΟΚΚΟΝΟΜΚ

Α ΚΑΚ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡ

ΚΚΗ 

  1. ΜΑΙΗΜΑΣΚΚΑ (ΟΠ) (1,3) 

 2. Α.Ε.Ρ.Ρ. (ΟΠ) 3. ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ 

 4. Α.Ο.Ι. (ΟΠ) (0,7) 
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ΕΠΙΛΟΓΕ  2 ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ 5 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΙ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

1Ε. Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

+3 Δ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ 

1. Αξραία Ο.Π.  

2. Ηζηνξία Ο.Π.  

3. Ν. Γιψζζα Γ.Π. 

4. Λαηηληθά Ο.Π. 

5. Βιολογία Γ.Π. 

1Δ. Π ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ, ΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

+ 4Δ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1. Αξραία Ο.Π.  

2. Ηζηνξία Ο.Π.  

3. Ν. Γιψζζα Γ.Π.  

4. Λαηηληθά Ο.Π.  

5. Μαθηματικά Γ.Π 

 

3 Δ.Π. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΕΧΖ 

+ 4 Δ.Π.ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1. Αξραία Ο.Π.  

2. Ηζηνξία Ο.Π.  

3. Ν. Γιψζζα Γ.Π.  

4. Βηνινγία Γ.Π. 

5. Μαθηματικά Γ.Π.  

 

ΕΠΙΛΟΓΕ  2 ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ 5 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 

                           Ο.Π. ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

με 5 μαθήματα ςτισ Πανελλαδικέσ 

2ν Δ.Π. ΘΔΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ  ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

+3 ΟΔ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΕΩΖ 

1. Ν. Γιψζζα Γ.Π.  

2. Φπζηθή Ο.Π.  
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3. Υεκεία Ο.Π. 

4. Μαζεκαηηθά Ο.Π.  

5. Βιολογία Ο.Π. 

2ο Δ.Π. ΘΔΣΙΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

+4ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. Ν. Γλώσσα Γ.Π. 

2. Φυσική Ο.Π. 

3. Υημεία Ο.Π.  

4. Μαθηματικά Ο.Π. 

5. Ιστορία Γ.Π 

4Δ.Π.ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

+3
ο
 Δ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΕΩΖ 

1. Ν. Γιψζζα Γ.Π.  

2. Φπζηθή Ο.Π. 

3. Υεκεία Ο.Π. 

4. Ηζηνξία Γ.Π.  

5. Βιολογία Ο.Π 

 

ΕΠΙΛΟΓΕ  2 ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ 5 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 

Ο.Π  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ  

με 5 μαθήματα ςτισ Πανελλαδικέσ 

 

3νΔ.Π. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ& ΕΧΖ 

+5οΔ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Ν. ΓιψζζαΓ.Π.  

2. Μαζεκαηηθά (Ο.Π). 

3. ΑΔΠΠ (Ο.Π.) 

4. Α.Ο.Θ. (Ο.Π. ) 

5. Βιοογία Γ.Π.  
 

3νΔ.Π. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΕΧΖ 

+4
ο
 Δ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1. Ν. Γιψζζα Γ.Π.  

2. Μαζεκαηηθά Ο.Π. 

3. ΑΠΠ Ο.Π. 

4. Ηστορία Γ.Π.  

5. Βηνινγία Γ.Π 
 

4νΔ.Π. ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

+5οΔ.Π. ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Ν. ΓιψζζαΓ.Π.  
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2. Μαζεκαηηθά (Ο.Π. ) 

3. ΑΔΠΠ (Ο.Π.) 

4. Α.Ο.Θ. (Ο.Π.) 

5. Ηστορία Γ.Π.  

 
 

 

 

 

ΚΟΙΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΠΕΔΙΩΝ  

– ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ 2016  
ΚΕΤΠ ΠΕΡΚΣΕΡΚΟΤ 
ΜΠΚΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΙΕΡΚΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  

ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ 
ΠΕΔΚΑ  

ΑΝΩΤΕΘ ΣΧΟΛΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΘΤΘΣ (ΑΣΤΕΚ)  1ο 5ο  

ΑΝΩΤΕΘ ΣΧΟΛΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΟΔΟΥ (ΑΣΤΕ)  1ο 5ο  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΗΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ  

1ο 2ο 3ο 5ο  

ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΘΝΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΘΝΘ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΕΣ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΤΙΚΑΛΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΙΑΣ & ΘΕΩΙΑΣ ΤΘΣ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ (ΑΘΘΝΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΤΕΧΝΩΝ ΘΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΚΥΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ & ΤΕΧΝΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΚΕΚΥΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΛΑΙΚΘΣ & ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ (ΑΤΑ)  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο  

ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ & ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ)  1ο 2ο 5ο  

ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  1ο 2ο 5ο  

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  1ο 4ο  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (ΚΟΙΝΘΟΣ)  1ο 4ο  

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΙΝΙΟ)  

1ο 5ο  

ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΘΝΘ)  1ο 5ο  

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  1ο 2ο 5ο  

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  1ο 2ο 5ο  
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ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΥΡΟΡΥΑΓΩΝ  1ο 2ο 5ο  

ΣΧΟΛΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ  1ο 2ο 5ο  

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΘΝΑ)  2ο 3ο  

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΑΚΛΕΙΟ)  2ο 3ο  

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΑΤΑ)  2ο 3ο  

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  2ο 3ο  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  2ο 3ο  

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΘΝΑ)  2ο 3ο  

ΒΙΟΧΘΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΙΣΑ)  2ο 3ο  

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΟΕΣΤΙΑΔΑ)  2ο 3ο  

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΑΘΘΝΑ)  2ο 3ο  

ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ 
(ΑΘΘΝΑ)  

2ο 3ο  

ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  2ο 3ο  
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ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

1
ο
 Ε.Π. 

ΑΓΓΛΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Ακινα ΕΚΡΑ 
Αγγλικά 

υντελεςτήσ βαρφτητασ 
 του ειδικοφ 
 μαθήματοσ: 2 

ΑΓΓΛΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Θεςνίκθ ΑΡΘ 

ΓΑΛΛΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Θες/νκθ ΑΡΘ 
Γαλλικά 

ΓΑΛΛΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Ακινα ΕΚΡΑ 

ΓΕΜΑΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Ακινα ΕΚΡΑ 
Γερμανικά 

ΓΕΑΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΙΑΣ   Θες/νίκθ ΑΡΘ 

ΙΤΑΛΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Ακινα ΕΚΡΑ 
Κταλικά 

ΙΤΑΛΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Θες/νίκθ ΡΘ 

ΙΣΡΑΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   Ακινα ΕΚΡΑ Κςπανικά 
 

1
ο
, 2

ο
 Ε.Π 

ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΗΙΚΘΣ 
ΕΡΙΚΟΙΝ ΝΙΑΣ 

Θες/νίκ ΑΡΘ 

1 Ξζνη 
Γλϊςςα: 
Αγγλικά 
Γαλλικά 
Γερμανικά 
Ιταλικά 

 

ΔΙΕΘΝΩΝ &ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 
  

Ρειραιάσ ΡΑΝ. ΡΕΙΑΙΑ 

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥ. & ΡΕ ΦΕΕΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ                   Ακινα ΡΑΝΤΕΙΟ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &  ΜΕΣΩΝ ΜΑΗΙΚΘΣ 
ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ 

Ακινα ΕΚΡΑ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΣΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
                 

 ΡΑΝΤΕΙΟ  

4
ο
 Ε.Π. 

ΡΛΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ 
ΤΕΧΝΘΣ  

Ιωάννινα ΡΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝ Ν 
Ελεφθερο 
χζδιο 

υντελεςτήσ 
βαρφτητασ 
 του ειδικοφ 
μαθήματοσ: 1  

5
ο
 Ε.Π. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ  
  

ΡΑΝ. ΡΕΙΑΙΑ Αγγλικ ά 
 

5
ο
 

Ε.Π. 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 

1 Ξζνη 
Γλϊςς
α: 
Αγγλικ
ά 
Γαλλικ
ά 
Γερμα
νικά 
Ιταλικ
ά 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

Γρεβενά ΤΕΙ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

 Θγουμενίτςα ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

Θράκλειο ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

Λάριςα ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

Λευκάδα ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΘΣΩΝ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ & ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 

ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕ  όδοσ ΑΣΤΕ  

ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕΑΝ  Αγ. Νικόλαοσ Κριτθσ ΑΣΤΕ  
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1
ο
, 2

ο
 Ε.Π 

ΛΑΪΚΘΣ & 
ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΘΣ 
ΜΟΥΣΙΚΘΣ 

Άρτα ΤΕΙ 
ΘΡΕΙΟΥ 

Λαϊκό παραδοςιακό όργανο 
υντελεςτήσ 
βαρφτητασ του 
Ειδικοφ 
Μαθήματοσ: 1 

3
ο
  Ε.Π 

ΛΟΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ  
Ιωάννινα ΤΕΙ 
ΘΡΕΙΟΥ 

Εξζταςη για: κϊφωςθ, βαρυκοΐα, δυςαρκρία, 
τραφλιςμα, εγκεφαλοπάκεια, πακολογικι φωνι 

ΛΟΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ  
Ράτρα ΤΕΙ 
ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ (ΑΕΑ) 

1
ο
  

Ε.Π 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΑΕΑ ΑΘΘΝΑΣ 

Χριςτιανοί 
Ορθόδοξοι 
Μόνο άρρενεσ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 
ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 
ΑΕΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΘΤΘΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ & 
ΨΑΛΤΙΚΘΣ 

ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Χριςτανοί 
Ορθόδοξοι 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ & 
ΨΑΛΤΙΚΘΣ 

ΑΕΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΘΤΘΣ 

4
ο
  

Ε.Π 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤIΚΩΝ 
ΚΕΙΜΘΛΙΩΝ 

ΑΕΑ ΑΘΘΝΑΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΘΛΙΩΝ 

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 

ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΟ 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 
Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ ζχει εξεταςκεί ςε περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλϊςςεσ, 
τότε ωσ βακμόσ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, για τα τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε 
μία από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ από αυτζσ που εξετάςτθκε, λαμβάνεται υπόψθ ο μεγαλφτεροσ 
βακμόσ από αυτοφσ που πζτυχε ςτισ ξζνεσ αυτζσ γλϊςςεσ. 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Γχν (2) γηα ηα Σκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα: 

«Διεχζεξν ρέδην» θαη «Γξακκηθφ ρέδην» 

«Αξκνλία» θαη «Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ». 
ii. Γχν (2) γηα ηα ηκήκαηα: 

- Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ, 

- Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Έλα (1) γηα ην ηκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο Παλ. Ησαλλίλσλ 

γηα ην νπνίν απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα «Διεχζεξν ρέδην» θαη γηα φιεο 

ηηο ινηπέο ζρνιέο θαη ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα 

μέλεο γιψζζαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ i θαη ii ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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Προϋποθέςεισ για Τ.Ε.Φ.Α.Α: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 

1
ν
, 2

ν
 , 3, 

4, 5 Δ.Π 

ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Κνκνηελή 

ΓΠΘ 

Αγσλίζκαηα  

(3 απφ ηα 4) 

- Γξφκνο 

- Άικα ζε 

κήθνο 

- 

θαηξνβνιία 

- Κνιχκβεζε 

 

ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
Αζήλα ΔΚΠΑ 

πληειεζηήο 

βαξχηεηαο: ν 

Μέζνο Όξνο 

ησλ 3 

Αγσληζκάησλ 

x 2 

ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Θεζ/λίθε 

ΑΠΘ 

 

ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
έξξεο  ΑΠΘ 

 

ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

Σξίθαια 

ΠΑΝ. 

ΘΔΑΛΗΑ 

 

 

 Βαζκφο πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο αγσλίζκαηα πνπ δηαγσλίζηεθε ν 

ππνςήθηνο θαη ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. 

 

Πξσηαζιεηέο ζε παλειιήληνπο, παλεπξσπατθνχο, παγθφζκηνπο θαη νιπκπηαθνχο αγψλεο, θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, γίλνληαη δεθηνί ή πξηκνδνηείηαη ε βαζκνινγία ηνπο ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ θαη ζηα 

Σκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο: 
  

 Δηζαγσγή ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ ρσξίο Δμεηάζεηο θαη  

 Δηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ρσξίο Δμεηάζεηο θαη  

 Δηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ κε Δμεηάζεηο θαη  

  
Γηα ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ απαηηείηαη πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη 

πξαθηηθή δνθηκαζία. 
  
Δηδηθφηεξα, φζνη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΣΔΦΑΑ απαηηείηαη λα ππνζηνχλ παζνινγηθέο, 

νθζαικνινγηθέο θαη θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ζε ηξία (3) απφ ηα 

ηέζζεξα (4) αγσλίζκαηα. Ζ πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή. 

Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο αλαθνηλψλεηαη πξηλ ηε ιήμε 

ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηεο Γ΄ηάμεο Λπθείνπ. 
  
Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ επηηξνπή πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ην δειηίν 

ηαπηφηεηαο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί απφ ην Λχθεην γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο ηάμεο, δχν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο, αθηηλνγξαθία ζψξαθα, βεβαίσζε νπηηθήο νμχηεηαο θαη 

θαξδηνγξάθεκα απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ ή ηαηξφ ηνπ Γεκνζίνπ. 

http://www.epil.gr/odigos/prosvasi_stin_3vathm/athlites.htm#aei_xwris
http://www.epil.gr/odigos/prosvasi_stin_3vathm/athlites.htm#tefaa_xwris
http://www.epil.gr/odigos/prosvasi_stin_3vathm/athlites.htm#tefaa_me
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Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο κπνξεί λα γίλνπλ θαη απφ ηδηψηε ηαηξφ, εθφζνλ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 

δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, φηη ζην λνκφ πνπ δηακέλεη δελ ππάξρεη ηαηξφο ηνπ Γεκνζίνπ, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
  
Σέινο, εηδηθή κέξηκλα ππάξρεη γηα ην ζέκα ησλ Απνπζηψλ ησλ καζεηψλ αζιεηψλ. 
  

  
Τπνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο ζηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο. 
  
Οη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα Σκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, κε ηελ κε ηελ νπνία δειψλνπλ θαη ηα αγσλίζκαηα 

ζηα νπνία ζα δηαγσληζηνχλ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο 

Γνθηκαζίαο. Ζ αίηεζε απηή ππνβάιιεηαη ηνλ Ηνχλην θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

δηεμαγσγήο ησλ αγσληζκάησλ ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί καδί κε ην πξφγξακκα εμέηαζεο ησλ εηδηθψλ 

καζεκάησλ.  
  

Δηζαγσγή ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ ρσξίο Δμεηάζεηο 
Μπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, ρσξίο εμεηάζεηο, ππνςήθηνη-αζιεηέο πνπ έρνπλ 

επηηχρεη κηα απφ ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο: 
  

1.  Αηνκηθά αζιήκαηα: 
  

 1ε έσο 8ε ζέζε ζε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

 1ε έσο 6ε ζέζε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ ή ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο. 

 1ε έσο 3ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ ή ζε παλεπξσπατθνχο ζρνιηθνχο αγψλεο. 

 Καηάξξηςε ή ηζνθάξηζε παγθφζκηαο ή παλεπξσπατθήο επίδνζεο αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ 

(αλδξψλ - γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ. 

  
2.  Οκαδηθά αζιήκαηα (πάληα σο κέινο ηεο Δζληθήο Οκάδαο): 

 

 1ε έσο 6ε ζέζε ζε Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

 1ε έσο 6ε ζέζε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ ή ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο. 

 1ε έσο 3ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ ή ζε παλεπξσπατθνχο ζρνιηθνχο αγψλεο. 

Δηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ρσξίο Δμεηάζεηο  
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Μπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα ΣΔΦΑΑ, ρσξίο εμεηάζεηο, ππνςήθηνη-αζιεηέο πνπ έρνπλ επηηχρεη κηα απφ 

ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο: 
  

1.  Αηνκηθά αζιήκαηα: 
  

 7ε - 8ε ζέζε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ, ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο ή 

 1ε έσο 6ε ζέζε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα παίδσλ - θνξαζίδσλ. 

 4ε έσο 6ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ), εθήβσλ - λεαλίδσλ ή 

 1ε έσο 3ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα παίδσλ - θνξαζίδσλ. 

 1ε ζέζε ζε Μεζνγεηαθνχο αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ. 

 1ε ζέζε ζε Βαιθαληθνχο αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - γπλαηθψλ). 

 Αζιεηήο πνπ θαηέξξηςε ή ηζνθάξηζε παλειιήληα επίδνζε αλδξψλ - γπλαηθψλ. 

  
2.  Οκαδηθά αζιήκαηα: αζιεηήο πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηειηθή θάζε δηνξγάλσζεο, ζηελ νπνία ε Δζληθή 

νκάδα θαηέιαβε: 
  

 4ε έσο 6ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ (αλδξψλ - 

γπλαηθψλ) ή 4ε ζέζε εθήβσλ - λεαλίδσλ ή 

 1ε έσο 6ε ζέζε ζε Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα παίδσλ - θνξαζίδσλ. 

 1ε έσο 3ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά Πξσηαζιήκαηα παίδσλ - θνξαζίδσλ. 

 1ε ζέζε ζε Μεζνγεηαθνχο αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ. 

Δηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ κε Δμεηάζεηο  

Η.  Αζιεηέο - ππνςήθηνη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα ΣΔΦΑΑ θαη κέζσ ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ. Οη 

αζιεηέο - ππνςήθηνη εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ ζε πνζνζηφ 25% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ δειψζεη ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν, θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά βαζκνινγίαο, αξθεί: 
  

1.  Να ζπγθεληξψζνπλ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ κνξίσλ ζηα καζήκαηα γεληθήο αμηνιφγεζεο. 
  
2.  Να έρνπλ θαηαιάβεη 1ε ζέζε ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ άζιεκα ζε παλειιήλην πξσηάζιεκα αλδξψλ - 

γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ ή ζε παλειιήληνπο ζρνιηθνχο αγψλεο. 
  
ηελ πεξίπησζε πνπ νη αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ επηηχρεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ δχν πξψηεο λίθεο ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ έηνο ή ηξεηο πξψηεο λίθεο αλά κία ζε 
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δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ έηνο, ε ζπλνιηθή ηνπο βαζκνινγία ζηηο Γεληθέο εμεηάζεηο πξνζαπμάλεηαη θαηά 

10% θαη 20% αληίζηνηρα γηα θάζε πεξίπησζε. 
  

ΗΗ.  Δπίζεο, αζιεηέο - ππνςήθηνη εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ ζε πνζνζηφ 10% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαθηέσλ, κε Γεληθέο Δμεηάζεηο θαη κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, φηαλ έρνπλ θαηαιάβεη: 
  

 2ε - 3ε ζέζε ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ άζιεκα ζε Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ. 

 1ε ζέζε ζε νκαδηθφ ή 2ε - 3ε ζέζε ζε αηνκηθφ άζιεκα ζε Βαιθαληθνχο Αγψλεο αλδξψλ - 

γπλαηθψλ, εθήβσλ - θνξαζίδσλ 

 2ε - 3ε ζέζε ζε αηνκηθφ άζιεκα ζε Παλειιήληνπο ρνιηθνχο Αγψλεο. 

  
Οη αζιεηέο πνπ δηθαηνχληαη εηζαγσγή ρσξίο εμεηάζεηο ζηα ΣΔΦΑΑ θαη νη αζιεηέο πνπ δηθαηνχληαη 

εηζαγσγήο ζηα ΣΔΦΑΑ κέζσ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ κε πξηκνδφηεζε βαζκνινγίαο, κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν Σκήκα ΑΔΗ ή ΣΔΗ ζε πνζνζηφ 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαθηέσλ, εθφζνλ πάξνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο θαη, κε πξνζαχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

βαζκνινγίαο ζε πνζνζηφ 10%, ζπγθεληξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζε 

ν ηειεπηαίνο εηζαγφκελνο ζην Σκήκα ηεο επηινγήο ηνπο. 
  
Ζ πξηκνδφηεζε ηεο βαζκνινγίαο κεηψλεηαη ζε 5% γηα ηνπο δεχηεξνπο θαη ηξίηνπο ληθεηέο αηνκηθψλ 

αγσληζκάησλ ζε Βαιθαληθνχο Αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ, ζε Παλειιήληνπο αγψλεο αλδξψλ - 

γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη ζε Παλειιήληνπο ρνιηθνχο Αγψλεο. 

Δπηδφζεηο ζηα Αγσλίζκαηα & Βαζκνινγηθή Κιίκαθα  
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ, ΦΟΛΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΑ, 

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ/  

 για τισ πανελλαδικέσ εξετάςεισ 2016 ΓΕΛ με το ΝΕΟ ςύςτημα 
1ο Επιςτημονικό Πεδίο: 

Ανκρωπιςτικζσ, Νομικζσ και 

Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 

2ο Επιςτημονικό Πεδίο: 

Θετικζσ και Τεχνολογικζσ 

Επιςτιμεσ 

3ο Επιςτημονικό 

Πεδίο: Επιςτιμεσ 

Υγείασ και Ηωισ 

5ο Επιςτημονικό Πεδίο: 

Επιςτιμεσ Οικονομίασ 

και Ρλθροφορικι 

ΣΤΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - 

ΣΤΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) 

ΘΕΣ/ΝΙΚΘ 

ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΡΛΑ                    ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ (ΣΑΝ)        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) 

ΘΕΣ/ΝΙΚΘ 

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΘ ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – 

ΣΩΜΑΤΑ                       

ΙΑΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) 

ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ                         

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                   

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                   

ΙΚΑΩΝ (ΣΙ) ΙΡΤΑΜΕΝΟΙ                             ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) 

ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ                

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                        

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                        ΙΚΑΩΝ (ΣΙ) ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ 

(ΣΜΑ)                         

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟ 

(ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ              

ΣΧΟΛΘ  

ΑΝΘΥΡΟΡΥΑΓΩΝ             

ΣΧΟΛΘ  ΑΝΘΥΡΟΡΥΑΓΩΝ             ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)         

ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

(ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ           

ΣΧΟΛΘ  ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ              

ΣΧΟΛΘ  ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ              ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΡΛΑ    

 ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – 

ΣΩΜΑΤΑ  

ΣΧΟΛΘ ΡΛΟΙΑΧΩΝ 

ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

(ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ            

 

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

(ΣΝΔ) ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ      

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΕΟΡΟΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)     

ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. 

ΑΕΟΡΟΙΑΣ (ΣΥΔ)     

ΑΞΚΩΜΑΣΚΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΚΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΚΑ                   

ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ                                                                        

ΧΟΛΗ  

ΑΝΙΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ             

ΧΟΛΗ  ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ              

ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΚΚΟΤ ΝΑΤΣΚΚΟΤ 

ΧΟΛΗ ΠΛΟΚΑΡΧΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΚΚΟΤ ΝΑΤΣΚΚΟΤ 
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ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΦΟΛΕ και ΕΝΣΟΛΕ ΦΟΛΕ  

ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ 

ΜΠΚΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΙΕΡΚΑ 

ΚΕΤΠ ΠΕΡΚΣΕΡΚΟΤ 

ΣΡΑΣΚΩΣΚΚΕ ΧΟΛΕ  

1Ο ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟ ΠΕΔΚΟ ΑΝΙΡΩΠΚΣΚΚΩΝ, ΝΟΜΚΚΩΝ ΚΑΚ ΚΟΚΝΩΝΚΚΩΝ    
ΕΠΚΣΗΜΩΝ 

 

 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ 

 ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ - ΣΡΑΣΗΧΣ.ΝΟΜ.ΤΜΒ. (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ    

ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

  

ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ    ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

 

ΑΝΧΣΑΣΔ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΔ ΑΚΑΓΖΜΗΔ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΒΔΛΛΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ    ΑΔΑ ΗΧΑΝ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΚΡΖΣΖ    ΑΔΑ ΚΡΖΣΖ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ    ΑΔΑ ΑΘΖΝΑ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΒΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ    ΑΔΑ ΗΧΑΝ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ    ΑΔΑ ΚΡΖΣΖ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ    ΑΔΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ 

 ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ    ΑΣ.ΥΟΛΔ 

  

ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ    ΑΣ.ΥΟΛΔ 
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ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

 ΥΟΛΖ  ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ    .Π.Α. 

  

ΥΟΛΖ  ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ    .Π.Α. 

 

 

2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΦΟΛΕ 

ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ) – ΟΠΛΑ                        ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ) – ΧΜΑΣΑ                           ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ             ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ                                 ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΗΚΑΡΧΝ (Η) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ (ΜΑ)                             ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΗΟΝΑΤΣΗΛΧΝ (ΗΡ)                             ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (.Μ.Τ.Ν.)             ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) – ΟΠΛΑ        ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (.Μ.Τ.) – ΧΜΑΣΑ      ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ) ΜΑΥΗΜΟΗ                ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ) ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ          ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (.Σ.Τ.Α.)         ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚ. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΤΓ)         ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ           Α.Δ.Ν. 

ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ            Α.Δ.Ν. 

ΑΝΧΣΑΣΔ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΔ ΑΚΑΓΖΜΗΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΚΔΗΜΖΛΗΧΝ ΑΘΖΝΑ    ΑΔΑ ΑΘΖΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΚΔΗΜΖΛΗΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ    ΑΔΑ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ                      ΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ                                                                           ΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

ΥΟΛΖ  ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ                .Π.Α. 
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ΥΟΛΖ  ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ                 .Π.Α. 

 

3. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΕΧΖ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΝ)           ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ                             ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔΝΗΚΖ                    ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ                 ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ              ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 
 

 

5. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΦΟΛΕ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ                ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ         Α.Δ.Ν. 

ΥΟΛΖ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ            Α.Δ.Ν. 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ                                    ΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ                                                                                   ΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

ΥΟΛΖ  ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ                    .Π.Α. 

ΥΟΛΖ  ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ                         .Π.Α. 

 
ζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 δελ 

ζα δερζνχλ εηζαθηένπο ε ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) θαζψο 

θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ.  

Άξα νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2016.  

 

 Σφζν ε ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (θαη γηα 

Ππξνζβέζηεο θαη γηα ηδηψηεο), φζν θαη ε ρνιή Ππξνζβεζηψλ ζα δερηνχλ 

ππνςεθίνπο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2016 κε ην ΝΔΟ ζχζηεκα.  

ΙΕΡΑΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα τα Προγράμματα πουδών των Ανώτατων 

Εκκληςιαςτικών Ακαδημιών πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη.  

Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί κφλν 

άξξελεο ππνςήθηνη. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα ηειέθσλα: 2106204714 – 2108070088 
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(ΑΘΖΝΑ), 2310397732 – 2310301784 (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ), 2653041281, 

2653042160 (ΗΧΑΝΝΗΝΑ), 2810232193 – 2810239123 (ΖΡΑΚΛΔΗΟ). 

Η Ελληνική Αςτυνομία 

Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία θαηαηάζζεη ζηηο ρνιέο Αμησκαηηθψλ (ε θνίηεζε δηαξθεί 8 

εμάκελα)  θαη Αζηπθπιάθσλ (ε θνίηεζε δηαξθεί 5 εμάκελα), ζπνπδαζηέο κε ην 

ζχζηεκα ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ, ππνςεθίσλ 

εμσηεξηθνχ, κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα εηζαγσγήο 

ζπνπδαζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εθφζνλ νη ππνςήθηνη θξηζνχλ 

ΗΚΑΝΟΗ θαηά ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Αξρεγείν ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηνπ ηξαηνχ θαη έπεηηα απφ αίηεζή ηνπο ζην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο ζηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε 

εκεξνκελίεο.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο Έιιελεο πνιίηεο ή 

νκνγελείο απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, ηελ Κχπξν θαη ηελ Σνπξθία, πνπ επηζπκνχλ λα 

θαηαηαγνχλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία σο Γφθηκνη Αζηπθχιαθεο ή Τπαζηπλφκνη θαη 

δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα πξνζφληα: 

Κριτήρια ειςαγωγήσ ςτισ χολέσ τησ Αςτυνομίασ 

Πξνυπνζέζεηο 

•  Γελ ππεξβαίλνπλ ην 26ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ.  

•  Δίλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηα Α.Δ.Η ηεο ρψξαο.  

•  Έρνπλ πγεία θαη άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε, δηαπηζηνχκελε απφ ηελ αξκφδηα 

Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Καηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηε ζσκαηηθή 

ηθαλφηεηα ππνςεθίσλ ησλ ρνιψλ ηξαηνχ Ξεξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Π.Γ.133/2002 (ΦΔΚ Α΄-109), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

•  Έρνπλ ζσκαηηθά, ςπρηθά θαη δηαλνεηηθά πξνζφληα, αληαπνθξηλφκελα ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αζηπλνκηθνχ έξγνπ.  

•  Έρνπλ πίζηε ζην χληαγκα, αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα θαη δελ πξεζβεχνπλ 

ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

•  Έρνπλ αλάζηεκα (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ηνπιάρηζηνλ 1,70 κ. ρσξίο ππνδήκαηα.  
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•  Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ηέιεζε ή απφπεηξα θαθνπξγήκαηνο ή ησλ εγθιεκάησλ 

αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο, πξνζβνιψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο Υψξαο, 

πξνζβνιψλ θαηά ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, θαηά ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, παξαράξαμεο, θηβδειείαο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 

ςεπδνχο θαηακήλπζεο, ςεπδνχο αλψκνηεο θαηάζεζεο, απηζηίαο πεξί ηελ ππεξεζία, 

παξάβαζεο θαζήθνληνο, αλζξσπνθηνλίαο εθηφο ηεο πξνεξρνκέλεο απφ ακέιεηα, θαηά 

ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο, θινπήο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, απάηεο, απηζηίαο, 

επαηηείαο, αιεηείαο, δσξνδνθίαο, θαηαπίεζεο, λαξθσηηθψλ, δσνθινπήο, δσνθηνλίαο, 

ιαζξεκπνξίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εγθιήκαηνο απφ δφιν ηειεζζέληνο, γηα ην νπνίν 

επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ.  

Τπνςήθηνη, νη νπνίνη έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο, αιιά δελ θαηαηάζζνληαη ζην ψκα, αλ, κέρξη ην ρξφλν έθδνζεο ηεο 

δηαηαγήο θαηάηαμεο, δελ έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Οη 

πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ζπλίζηαληαη ζε ςπρνηερληθή δνθηκαζία ζηηο πγεηνλνκηθέο 

εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο. Οη εμεηάζεηο απηέο είλαη εληαίεο θαη θνηλέο γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο θαη ησλ δχν ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο. ζνη ππνςήθηνη 

θξίλνληαη ΗΚΑΝΟΗ ζηηο ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο θαη πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο 

παξαπέκπνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο Αζιεηηθέο Δπηηξνπέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζιεηηθήο 

επίδνζεο. Οη ππνςήθηνη δνθηκάδνληαη ζηα εμήο αγσλίζκαηα:  

ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΕΛΑ 

•  α. Γξφκνο 100 κ. ζε ρξφλν 16΄΄ (κία πξνζπάζεηα).  

•  β. Γξφκνο 1000 κ. ζε ρξφλν 4΄ θαη 20΄΄ (κία πξνζπάζεηα).  

•  γ. Άικα ζε χςνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 1,05 κ. (ηξεηο πξνζπάζεηεο).  

•  δ. Άικα ζε κήθνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 3,60 κ. (ηξεηο πξνζπάζεηεο).  

•  ε. Ρίςε ζθαίξαο (7,275 ριγ.) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 4,50 κ., σο κέζν φξν ξίςεο 

κε ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ ρέξη αλά πξνζπάζεηα (ηξεηο πξνζπάζεηεο αλά ρέξη).  

Τπνςήθηνη πνπ δελ θξίλνληαη ΗΚΑΝΟΗ ζε θάπνηα απφ ηηο αζιεηηθέο δνθηκαζίεο, 

απνθιείνληαη ησλ πεξαηηέξσ δνθηκαζηψλ. Δπίζεο, ΜΖ ΗΚΑΝΟΗ θξίλνληαη θαη φζνη 

ππνςήθηνη δελ έρνπλ ην πξνβιεπφκελν αλάζηεκα, χζηεξα απφ αλαζηεκνκέηξεζε 

φισλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή πξηλ απφ ηηο αζιεηηθέο 

δνθηκαζίεο.  
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ΦΟΗΣΖΖ 

Ζ θνίηεζε ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δηαξθεί νθηψ (8) 

εμάκελα, ελψ ε θνίηεζε ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα. ζνη 

θαηαηάζζνληαη ζηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη Αμησκαηηθψλ θαη δελ έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ππνβάιινληαη ζηε βαζηθή 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε λενζπιιέθησλ ζηηο ρνιέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο δίλνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν φξθν θαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο 

ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο 

ππνρξέσζεο. 

ε πεξίπησζε απφιπζεο, απνβνιήο ή παξαίηεζεο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, 

εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ρξφλν ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο, ε 

ππνρξέσζε απηή εθπιεξψλεηαη ζην αθέξαην ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3421/2005 (ΦΔΚ Α΄-302) «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ». Οη 

ζπνπδαζηέο ησλ ρνιψλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο, αιιά θαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο 

εμέιημε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ππνβάιινληαη κφλν ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη θαηαηαζζφκελνη, φηαλ απνθνηηήζνπλ απφ ηε ρνιή 

Αζηπθπιάθσλ, δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ γηα πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ, κε πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη θαηά 

ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.  

ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

Γηεχζπλζε: Λ. Θξαθνκαθεδφλσλ 101, 13671 – Ακπγδαιέδα, Αηηηθή Σειέθσλν: 210-

2447101, 210-2461252 FAX : 210-2445148 E-mail: 

policeacademy@hellenicpolice.gr 

 Website: www.hellenicpolice.gr 

Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία 

Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο - πνπ ζα δερζνύλ γηα πξώηε θνξά πνιίηεο κε ην 

ζύζηεκα ησλ παλειιαδηθώλ - ζα πξέπεη λα έρνπλ αλάζηεκα (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ηνπιάρηζηνλ 

1,70 κ., ρσξίο ππνδήκαηα. Επίζεο, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 26ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Καη’ εμαίξεζε, γηα όζνπο ππάγνληαη ζηελ ειδική καηηγοπία ηυν Εθελονηών Πςποζβεζηών 

Π.Σ, ην σο άλσ αλώηαην όξην ειηθίαο απμάλεηαη ζην ηξηαθνζηό ηξίην έηνο (33ν). 

Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ησλ πξνθαηαξθηηθώλ εμεηάζεσλ νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

όηη νη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή Ππξνζβεζηώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Αθαδεκίαο πεξηιακβάλνπλ πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο θαη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο (ΣΕSΣS). Γηα ην 

πξόγξακκα ησλ εμεηάζεσλ, ηνλ ηόπν θαη ρξόλν παξνπζηάζεσο νη ππνςήθηνη ελεκεξώλνληαη κε 

δηθή ηνπο επζύλε από ηηο θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ 

mailto:policeacademy@hellenicpolice.gr
http://www.hellenicpolice.gr/
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εμεηάζεσλζε παλειιαδηθό επίπεδν, εθηόο αλ θιεζνύλ λσξίηεξα κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 

5 παξ. 1 ηνπ παξόληνο. 

Υγειονομική εξέηαζη 
  
 Η πγεηνλνκηθή εμέηαζε ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή Επηηξνπή Εμέηαζεο, πνπ ζα 
νξηζηεί κε ηελ πξνθήξπμε. 
  
Οη ππνςήθηνη παξαιακβάλνπλ από ηηο ΔΙ.ΠΤ.Ν. ην δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο επί ηνπ νπνίνπ 
επηθνιιάηαη θσηνγξαθία θαη ην παξαπεκπηηθό ζεκείσκα, κεηαβαίλνπλ θαηά ην ρξόλν πνπ νξίδεη ε 
πξνθήξπμε ζε Κξαηηθό ή ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν θαη ππνβάιινληαη ζηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπεκπηηθό ζεκείσκα, ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ νπνίνπ ν αξκόδηνο γηαηξόο 
γλσκαηεύεη ην απνηέιεζκα, ζέηνληαο ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ. Από ηε γξακκαηεία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζεσξείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ γλσκαηεπόλησλ γηαηξώλ. 
Οη πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κέρξη ην πέξαο ησλ Εμεηάζεσλ ζε παλειιαδηθό 
επίπεδν. Οη ππνςήθηνη, πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο κε ηηο γλσκαηεύζεηο ησλ 
γηαηξώλ, παξνπζηάδνληαη, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαοπγεηνλνκηθήο 
Επηηξνπήο. 
  
Αθληηικέρ δοκιμαζίερ 
Οη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο δηελεξγνύληαη από ηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο ησλ ρνιώλ ησλ Ελόπισλ 
Δπλάκεσλ ή ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. Εηδηθόηεξα, νη Επηηξνπέο 
Αζιεηηθώλ Δνθηκαζηώληνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο απαξηίδνληαη από ηξεηο (3) Αμησκαηηθνύο 
Γεληθώλ Καζεθόλησλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύώκαηνο. Γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ αλσηέξσ επηηξνπώλ 
πξνηηκώληαη Αμησκαηηθνί πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπΣΕΦΑΑ ή έρνπλ θαηαηαγεί ή πξνζιεθζεί κε ηελ 
ηδηόηεηαηνπ αζιεηή. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζιεηηθήο επίδνζεο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζηα εμήο αγσλίζκαηα: 

α. Δξόκνο 100 κ. ζε ρξόλν 16     (κηα πξνζπάζεηα). 

β. Δξόκνο 1.000 κ. ζε ρξόλν 4   θαη 20     (κηα πξνζπάζεηα). 

γ. Άικα ζε ύςνο κε θόξα ηνπιάρηζηνλ 1,05 κ. (ηξεηοπξνζπάζεηεο). 

δ. Άικα ζε κήθνο κε θόξα ηνπιάρηζηνλ 3,60 κ. (ηξεηοπξνζπάζεηεο). 

ε. Ρίςε ζθαίξαο (7,275 ριγ.) ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 4,50 κ., σο κέζν όξν ξίςεο κε ην δεμί θαη 
ην αξηζηεξό ρέξη αλά πξνζπάζεηα (ηξεηο πξνζπάζεηεο αλά ρέξη). 

  
Ψςσοηεσνικέρ δοκιμαζίερ 
  
Οη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο δηελεξγνύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο ηξηκειείο Επηηξνπέο 
Ψπρνηερληθώλ Δνθηκαζηώλ, όπνπ ε θάζε κηα από απηέο απαξηίδεηαη από έλαλ (1) αλώηεξν ή 
αλώηαην Αμησκαηηθό Γεληθώλ Καζεθόλησλ θαη δύν (2) Ψπρνιόγνπο ή Ψπρηάηξνπο πνπ αλήθνπλ ζην 
πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 
Οη Ψπρνιόγνη ή Ψπρίαηξνη δύλαληαη λα πξνέξρνληαη θαη από Τγεηνλνκηθνύο Αμησκαηηθνύο ηεο 
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ή από ηαηξνύο Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ. 
 Γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ ςπρηθώλ ηθαλνηήησλ δηελεξγείηαη ςπρνκεηξηθόο έιεγρνο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο (ηεζη πξνζσπηθόηεηαο) θαη ζπλέληεπμε ελώπηνλ ησλ 
Επηηξνπώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο. 
Με ηηο εμεηάζεηο απηέο εξεπλάηαη θπξίσο ε θξίζε, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο κεηαβαιιόκελεο 
θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο, ε απηνθπξηαξρία, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα, ε ζθέςε, ε 
αληίιεςε θαη ε ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. 
Με απόθαζε ηνπ Αξρεγνύ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο νξίδνληαη νλνκαζηηθά ηα ηαθηηθά θαη 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ επηηξνπώλ, νη Γξακκαηείο απηώλ, ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 
εξγαζηώλ ηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
  
Υποτήθιοι και ζε άλλερ ζηπαηιυηικέρ ζσολέρ και Αζηςνομία 
  
Οη ππνςήθηνη πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε δνθηκαζία ησλ πξνθαηαξθηηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ρνιώλ ηεο 
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Επειπίδσλ (Σκήκα Όπισλ) ή ρνιήο Ιθάξσλ 
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(Σκήκα Ιπηακέλσλ) ή ρνιήο Ναπηηθώλ Δνθίκσλ ή ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ ηξαηνύ Ξεξάο 
(Σκήκα Όπισλ), γηα ηηο νπνίεο επίζεο έρνπλ δειώζεη πξνηίκεζε θαη θξίζεθαλ ηθαλνί, εμαηξνπκέλσλ 
ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ, δελ πξνζέξρνληαη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ηεο ρνιήο 
Ππξνζβεζηώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηελ Επηηξνπή 
Αζιεηηθώλ Δνθηκαζηώλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηθαλόηεηαο από ηελ αξκόδηα ηξαηησηηθή ή 
Αζηπλνκηθή ρνιή. ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ 
ππνςεθίνπ, ν θσδηθόο αξηζκόο ππνςεθίνπ πνπ δίλεηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη  
Θξεζθεπκάησλ, ν αξηζκόο ηειεθώλνπ, ην αλάζηεκα ηνπ ππνςεθίνπ θαη όηη θξίζεθε ηθαλόο. Από 
ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε πξέπεη λα πξνθύπηεη πσο ν ππνςήθηνο έρεη θξηζεί ηθαλόο θαηά ην έηνο 
ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαηά ηα νξηδόκελα 
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ησλ ηξαηησηηθώλ ή Αζηπλνκηθώλ ρνιώλ 
δηελεξγνύληαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν, ε ελ ιόγσ βεβαίσζε πξνζθνκίδεηαη ην αξγόηεξν ηε 
κεζεπόκελε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζηε ηξαηησηηθή ή Αζηπλνκηθή ρνιή. 
Όζνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε, όηη θξίζεθαλ ηθαλνί γηα ηηο αλσηέξσ ηξαηησηηθέο ή Αζηπλνκηθέο 
ρνιέο, ζεσξνύληαη απηνδηθαίσο ΙΚΑΝΟΙ θαη γηα ηε ρνιή Ππξνζβεζηώλ. 
  
Αναλυτικά το Προεδρικό Γιάταγμα 

 

1. ΣΜΖΜΑ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ 

Ζ θνίηεζε δηαξθεί 8 εμάκελα. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα ππξφζβεζεο, δηάζσζεο, πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, 

εκπξεζκνχ. 

ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΠΤΡΟΒΔΣΧΝ θαη ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο δηελεξγνχληαη πξνθαηαξθηηθέο 

εμεηάζεηο (πγεηνλνκηθέο, ςπρνηερληθέο θαη αζιεηηθέο). 

 H χολή Ανθυποπυραγών τησ Πυροςβεςτικήσ 

Ακαδημίασ είναι Σχολι ιςότιμθ με αυτζσ των Α.Ε.Ι., θ ειςαγωγι ςε αυτιν γίνεται με 

το ςφςτθμα των απολυτθρίων εξετάςεων ςε εκνικό επίπεδο.  

Η φοίτηςη διαρκεί τζςςερα ζτη και οι απόφοιτοί τθσ μποροφν να εξελιχκοφν ςε όλεσ τθσ 

βακμίδεσ τθσ ιεραρχίασ του Ρ.Σ. 

Αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ και φοίτθςθσ και τουλάχιςτον μζχρι το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διαδικαςίεσ ειςαγωγισ του π.δ. 

174/83 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ςφμφωνα με το οποίο προβλζπεται θ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε α) Ιδιϊτεσ πτυχιοφχουσ Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, 

κατόπιν ζκδοςθσ προκιρυξθσ ςχετικοφ διαγωνιςμοφ από το Α.Ρ.Σ. που ζχουν ολοκλθρϊςει 

τθν ςτρατιωτικι τουσ κθτεία εφόςον ζχουν υποχρζωςθ και  ζχουν απολυκεί ωσ ικανοί Ι1 β) 

ςε Ρυρονόμουσ, Αρχιπυροςβζςτεσ και Ρυροςβζςτεσ επιτυχόντεσ ςτο διαγωνιςμό που 

προκθρφςςεται με το ςφςτθμα του απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου, γ) ςε Ρυρονόμουσ 

Αρχιπυροςβζςτεσ και Ρυροςβζςτεσ πτυχιοφχουσ Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και 

Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων επιτυχόντεσ ςε κατατακτιριεσ εξετάςεισ. 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/PYROSVESTIKI.pdf
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Με ην άξζξν 69 ηνπ λ.4249/2014 «Αλαβάζκηζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο-

Δζληθή ρνιή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Δ..ΠΟ.Π)» δηακνξθψλεηαη έλα λέν ζχζηεκα 

εηζαγσγήο ζηε ρνιή Αλζππνππξαγψλ. Ζ ζέζε ηνπ ζε πιήξε εθαξκνγή παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε ηδηψηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ησλ απνιπηεξίσλ 

εμεηάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 11 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2525/1997 (Α';188) θαη ηνπ π.δ. 60/2006 (Α΄65), φπσο ηζρχνπλ. 

Ζ ίδηα δπλαηφηεηα παξέρεηαη ζε Ππξνζβέζηεο, Τπαξρηππξνζβέζηεο, 

Αξρηππξνζβέζηεο θαη Ππξνλφκνπο, ειηθίαο κέρξη 35 εηψλ, κε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 73, 74 θαη 75 ηνπ π.δ. 174/1983, φπσο ηζρχνπλ, πξηλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Σέινο, 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δίδεηαη ζε Πηπρηνχρνπο  Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη 

Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ ησλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 
ηνπ π.δ. 365/1990 (Α'144), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ π.δ. 

239/1997, χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα ινηπά 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνζφληα. 

 Γηα φζνπο εηζάγνληαη ζηε ρνιή πξηλ εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, ν ρξφλνο θνίηεζεο ζε απηή ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο 

ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. Ζ βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε αξρίδεη ακέζσο κεηά 

ηελ επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ δνθίκσλ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηε 

ρνιή ιφγσ απνβνιήο, απνιχζεσο ή παξαηηήζεψο ηνπο ππνρξεψλνληαη λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3421/2005 ( Α΄302). 

Ζ πξνθεξχμε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, νη απνθάζεηο ξχζκηζεο δηαδηθαζηψλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ  ζπκκεηνρήο θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηε ρνιή 

 εθδίδνληαη απφ ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

Η ειςαγωγή ςπουδαςτών ςτη χολή Πυροςβεςτών ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ 
ζε εζληθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1351/1983 (Α'56) θαη ησλ 

παξαγξάθσλ 9 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2525/1997 θαη ηνπ π.δ. 60/2006, φπσο 

ηζρχνπλ.  

Ζ ρνιή  Ππξνζβεζηψλ αλήθεη ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθ-

παίδεπζεο, φπσο απηή νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, παξέρνληαο 

ηζφηηκε εθπαίδεπζε θαη ρνξεγψληαο ηζφηηκα πηπρία κε ηηο αληίζηνηρεο 

κεηαδεπηεξνβάζκηεο ζρνιέο.  

Ζ θνίηεζε ζηε ρνιή δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα. Οη απφθνηηνη είλαη αλαθξηηηθνί 

ππάιιεινη, εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ Ππξνλφκνπ γηα 

θάιπςε πθηζηάκελσλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γεκφζηαο 

Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Γηα φζνπο εηζάγνληαη ζηε ρνιή πξηλ 

εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ν ρξφλνο θνίηεζεο ζε απηή 
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ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. Οη αλσηέξσ, κεηά ηελ 

επηινγή θαη θαηάηαμή ηνπο, ππνβάιινληαη ζε βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. 

Οη ζπνπδαζηέο πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηε ρνιή ιφγσ απνβνιήο, απνιχζεσο ή 

παξαηηήζεψο ηνπο ππνρξεψλνληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3421/2005 (Α'302) 

Ζ πξνθεξχμε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, νη απνθάζεηο ξχζκηζεο δηαδηθαζηψλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηε ρνιή 

εθδίδνληαη απφ Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

ρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ 

H ρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο είλαη ρνιή ηζφηηκε κε 

ηηο κεηαδεπηεξνβάζκηεο ρνιέο θαη ε εηζαγσγή ζε απηήλ γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο 

πξνθήξπμεο. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ πξνθήξπμε θαη νη 
απφθνηηνί ηεο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κέρξη ην βαζκφ ηνπ Ππξνλφκνπ 

(παξαγσγηθφο). 

Ζ ρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαηαξηηζκέλσλ θαη 

ηθαλψλ Τπαμησκαηηθψλ. Οη Γφθηκνη Αξρηππξνζβέζηεο εθπαηδεχνληαη ζε 

επηρεηξεζηαθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. ηε ρνιή είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή κφλν ήδε 

ππεξεηνχλησλ  ππξνζβεζηηθψλ ππαιιήισλ. Σα καζήκαηα ηεο ρνιήο δηεμάγνληαη 

είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο ζηελ Κάησ Κεθηζηά είηε ζε 

απηέο ησλ Βηιίσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο δελ είλαη ηαθηηθή αιιά ζπλαξηάηαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζε Τπαμησκαηηθνχο. Σν πξνζσπηθφ πνπ 

δηδάζθεη ζηελ ρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ απνηειείηαη θπξίσο απφ έκπεηξν 

ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ θαη δηαιέθηεο θαζεγεηέο γηα ηελ θάιπςε ηδηαίηεξα 

εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ εθπαίδεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο, νη 

Γφθηκνη Αξρηππξνζβέζηεο πιεξψλνληαη κε ην κηζζνιφγην ηνπ βαζκνχ εηζαγσγήο 

ηνπο. 

Μέρξη ζήκεξα ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ππαγνξεπφηαλ απφ ην π.δ. 168/03. Με ην 

άξζξν 69 ηνπ λ.4249/2014 «Αλαβάζκηζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο - Δζληθή 

ρνιή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Δ..ΠΟ.Π)» επαλαθαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο, ν ρξφλνο θνίηεζεο ζηε ρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ, θαζψο θαη ε 

βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ. 

Ειδικότερα: 

 Θ Σχολι Αρχιπυροςβεςτϊν ανικει ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκ-
παίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται κάκε φορά από τθν κείμενθ νομοκεςία, παρζχοντασ 
ιςότιμθ εκπαίδευςθ και χορθγϊντασ ιςότιμα πτυχία με τισ αντίςτοιχεσ 
μεταδευτεροβάκμιεσ ςχολζσ. 

 Στθ Σχολι Αρχιπυροςβεςτϊν ειςάγονται με εξετάςεισ απόφοιτοι τθσ Σχολισ 
Ρυροςβεςτϊν που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ ςτο βακμό του 
Ρυροςβζςτθ. Θ φοίτθςθ ςτθ Σχολι Αρχιπυροςβεςτϊν διαρκεί εννζα (9) μινεσ. Θ 
διαδικαςία, θ εξεταςτζα φλθ και ο αρικμόσ των προκθρυςςόμενων κζςεων και 

http://academy.fireservice.gr/depts/3/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD.html


ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ 2105741999, 6977018936 ελίδα 37 

 

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. 

 Οι απόφοιτοι τθσ Σχολισ Αρχιπυροςβεςτϊν ονομάηονται Αρχιπυροςβζςτεσ 
Ραραγωγικισ Σχολισ και δφνανται να εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι και το 
βακμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με 
πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του 
Ρολίτθ. 

ΡΑΝΩ 

ΑΕΝ 

ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

Οξηζκφο: Ο κεραληθφο πινίσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ, λεξνχ, ιηπαληηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ζηα πινία. 

 

Πεξηγξαθή: Ο κεραληθφο εξγάδεηαη θπξίσο ζην κεραλνζηάζην θαη ειέγρεη ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο θαη ησλ άιισλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ πινίνπ, 

φπσο ειεθηξνγελλήηξηεο, γεξαλνί θιπ. Ο έιεγρνο ησλ κεραλψλ ζηα ζεκεξηλά πινία 

γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θνλζφιαο ειέγρνπ θαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή.  

Πην αλαιπηηθά, ν κεραληθφο κε ηελ βνήζεηα ηνπ πιεξψκαηνο κεραλήο 

πξνγξακκαηίδεη θαη επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Αλαιακβάλεη ηηο 

επηδηνξζψζεηο πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη, ψζηε ην πινίν λα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ρσξίο πξνβιήκαηα. Δμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα έμνδα. πλεξγάδεηαη κε ηνλ πινίαξρν γηα 

ηελ ηαρχηεηα, ηνπο ειηγκνχο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ζθάθνπο. Τπνινγίδεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη άιισλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζέηεη 

ηηο παξαγγειίεο ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηνίθεζε ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Σέινο, 

παξαιακβάλεη ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά θαη εθηειεί απνγξαθέο ησλ αληαιιαθηηθψλ. 

Ο κεραληθφο καδί κε ηνλ πινίαξρν είλαη νη αμησκαηηθνί κε ηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο 

ζην πινίν θαη πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο. 

 

πνπδαηφηεηα: Ζ ππνινγηζηηθή θαη ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα είλαη απαξαίηεηεο, 

ψζηε ν κεραληθφο λα εθηειεί κε αθξίβεηα ππνινγηζκνχο θαηαλάισζεο θαη 

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη άιισλ αληαιιαθηηθψλ. Οη ηερληθέο γλψζεηο 

θαη ε επηδεμηφηεηα ζηα ρέξηα είλαη απαξαίηεηα πξνζφληα, ψζηε λα κπνξεί λα εθηειεί 

επηδηνξζψζεηο θαη λα βξίζθεη ιχζεηο ζε βιάβεο. Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο αγγιηθήο είλαη επίζεο απαξαίηεηε, ηφζν γηα ηελ πξνθνξηθή, φζν θαη γηα 

ηελ γξαπηή επηθνηλσλία (ζχληαμε αλαθνξψλ, θιπ.).  

Ο κεραληθφο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ππεπζπλφηεηα, επζπλεηδεζία θαη δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα, ψζηε λα κπνξεί λα δηεπζχλεη ην πιήξσκα ηεο κεραλήο, αιιά θαη λα 

δηεπζεηεί ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα απνπλέεη θχξνο θαη 

αμηνπηζηία θαη λα έρεη ηθαλφηεηα αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κέζα ζε θιίκα 
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εκπηζηνζχλεο κε ηνπο άιινπο αμησκαηηθνχο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε κεραλή ηνπ 

πινίνπ. Αθφκε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία πεξηιακβάλνληαη ε 

αλεμαξηεζία, ε αγάπε γηα ηε ζάιαζζα θαη ηα ηαμίδηα. Δπεηδή ε επαθή κε ηνπο 

αλζξψπνπο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, κε ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, ην επάγγεικα 

απηφ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε απηάξθεηο αλζξψπνπο.  

ήκεξα, ηα πινία είλαη απηνκαηνπνηεκέλα θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηνχληαη θαη 

γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη άιισλ πνιχ 

εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ. 

 

Μέιινλ: Σν επάγγεικα απηφ εμαθνινπζεί λα έρεη δήηεζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη νη απνδνρέο ζεσξνχληαη αξθεηά θαιέο. 

 

Πεξηβάιινλ ελαζρφιεζεο: Οη κεραληθνί εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξηψλ ζε εκπνξηθά θαη επηβαηεγά πινία, ελψ κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζαιάζζηαο 

ππεξεζίαο κπνξεί λα αλαιάβνπλ ηε ζέζε ηνπ αξρηκεραληθνχ ζηα λαπηηιηαθά γξαθεία 

θάλνληαο ειάρηζηα ηαμίδηα. Οξηζκέλνη κεραληθνί δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο κηθξέο 

εηαηξίεο επηζθεπήο πινίσλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο. 

 

Δπαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο: Σν επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ πινίσλ, είλαη δχζθνιν θαη 

ζθιεξφ. πλνδεχεηαη απφ πνιιέο επζχλεο θαη απαηηεί ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, 

νξζνζηαζία θαη ζπρλά, λπρηεξηλέο βάξδηεο. Ζ εξγαζία ηνπ εθηειείηαη θπξίσο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εξγαδφκελνπο ζην πινίν, ην νπνίν κπνξεί θαη λα απνηειείηαη 

απφ εξγαδφκελνπο πνιιψλ εζληθνηήησλ κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη έζηκα. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε θαζεκεξηλή δηαβίσζε, θαζψο ε 

ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθή δνπιεηά είλαη απαξαίηεηε ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ηνπ 

πινίνπ. 

Παιαηφηεξα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο δνπιεηάο ηνπ κεραληθνχ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δχζθνιεο θαη αλζπγηεηλέο, κε κεγάιε πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ησλ 

κεραλνζηαζίσλ εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ θαη ησλ θαπζίκσλ πιψλ. ηα 

ζχγρξνλα πινία νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο είλαη αηζζεηά πνιχ πην θαιέο. Δηδηθφηεξα, νη 

αμησκαηηθνί έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο θακπίλεο πιήξσο εμνπιηζκέλεο, ελψ ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππάξρεη ηειεφξαζε, video, αίζνπζα ςπραγσγίαο, εζηηαηφξην. 

Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεηψζνπκε, φηη ν κεραληθφο πεξλάεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

ηνπ ζην κεραλνζηάζην, φπνπ ν ζφξπβνο είλαη αξθεηά ελνριεηηθφο θαη νξηζκέλεο 

θνξέο ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιχ πςειή. ηα θαηλνχξγηα πινία ν ρψξνο ηνπ 

κεραλνζηαζίνπ είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο θαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κε ην πάηεκα πιήθηξσλ απφ εηδηθφ ζάιακν ειέγρνπ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε δσή ηνπ λαπηηθνχ θαη ηνπο επηπιένλ θηλδχλνπο αηπρήκαηνο, πνπ 

εγθπκνλεί ε απαζρφιεζή ηνπ ζην ρψξν ηνπ κεραλνζηαζίνπ. 

 

Γεληθά ζρφιηα: Σν επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ πινίσλ αθνξά αλζξψπνπο πνπ 

αγαπνχλ ηε ζάιαζζα, ηα ηαμίδηα θαη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ζηηο κεραλέο. 

Σν επάγγεικα απαηηεί ππεπζπλφηεηα θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο απφ ηηο εληνιέο, 

νδεγίεο θαη ελέξγεηεο ηνπ κεραληθνχ εμαζθαιίδεηαη ν ζσζηφο θαη αζθαιήο πινπο ηνπ 

πινίνπ κέζα ζηε ζάιαζζα. 
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ΠΟΤΓΔ-ΑΚΖΖ 

Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο: 

Ζ άςνγε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ είλαη ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ Α’ κεραληθνχ ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ. πλεξγάδεηαη κε 

ην πιήξσκα ηεο κεραλήο θαη κε ηε βνήζεηά ηνπ ειέγρεη φιεο ηηο κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαη θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ, ησλ πιηθψλ ιίπαλζεο θαη ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

Φξνληίδεη γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηηο επηζθεπέο ησλ θχξησλ 

θαη βνεζεηηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ πινίνπ. Αλ ζπκβεί θάπνην αηχρεκα ζην 

πινίν ν κεραληθφο ζπληνλίδεη ην πιήξσκα θξνληίδνληαο λα εθηεινχληαη άκεζα νη 

ρεηξηζκνί πνπ δηαηάζζεη ν πινίαξρνο. Δπηβιέπεη επίζεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 

επηδηφξζσζε ησλ βιαβψλ ηνπ πινίνπ. 
 

 

πλζήθεο Δξγαζίαο: 

Δξγάδεηαη ζην κεραλνζηάζην ηνπ πινίνπ αξθεηέο ψξεο ζε ζπλζήθεο αλζπγηεηλέο θαη 

επηθίλδπλεο, αθνχ εθεί ππάξρνπλ αλαζπκηάζεηο, επηθξαηνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

φπσο επίζεο ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα. Ηεξαξρηθά 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ πινίαξρν κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη, φπσο θαη κε ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ. 

 

 

Ηδηαίηεξα Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Ηθαλφηεηεο: 

Ζ αγάπε γηα ηε ζάιαζζα θαη ηα ηαμίδηα αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο κεραλέο 

ηνπ πινίνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ππεπζπλφηεηα, 

επηλνεηηθφηεηα, θαιή ηερληθή θαηάξηηζε, δηνηθεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. 

Ζ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε ζσκαηηθή αληνρή βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ πνιιέο θνξέο ζην πινίν θαη θπξίσο κέζα 

ζην κεραλνζηάζην. 

 

 

πνπδέο: 

 

πνπδέο πξνζθέξνληαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) ζηελ εηδηθφηεηα 

Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηνπ ηνκέα Ναπηηθφο Μεραληθψλ φπνπ ε δηάξθεηα 

θνίηεζεο είλαη 3 ρξφληα θαη επίπεδν ζπνπδψλ 3 (λ.3475/2006). ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

ΔΠΑ.Λ. ρνξεγείηαη απνιπηήξην ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, πνπ είλαη ηζφηηκν κε 

ην απνιπηήξην ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ηφζν γηα ηελ πξφζβαζε (ρσξίο πνζφζησζε) 

ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φζν θαη γηα ηελ πξφζιεςε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα. Αθφκε, νη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑ.Λ., έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάθνληαη ζηα 

ΗΔΚ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ηκήκαηα αληίζηνηρεο ή αλάινγεο εηδηθφηεηαο κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ πηπρίνπ ηνπο.  

Οη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑ.Λ. ζηελ εηδηθφηεηα Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ εμεηάζεηο θαη λα εηζαρζνχλ ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ ηνπ ππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο σο δφθηκνη κεραληθνί.  

Ζ ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ κεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ είλαη Γ’ κεραληθφο, Β’ 
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κεραληθφο θαη Α’ κεραληθφο. Γηα ηε ιήςε ησλ δηπισκάησλ Β’ κεραληθνχ θαη Α’ 

κεραληθνχ, πξέπεη λα θνηηήζεη κε πεξηφδνπο ζην ΚΔΔΝ (Κέληξν Δπηκφξθσζεο 

ηειερψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ), επνπηείαο ππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη λα 

έρεη ηελ απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία.  

 

 

Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα: 

 

Σα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα έρνπλ ξπζκηζηεί απφ ην Π.Γ. 243, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 181 Α’ ζηηο 29-7-1998, ην Π.Γ. 295, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΚ 266 Α’ ζηηο 30-11-1999 θαη ην Π.Γ. 19, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 14 Α’ ζηηο 

31-1-2001. 
Γηα ηνπο λένπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ ΔΠΑ.Λ., αλακέλεηαη ππνπξγηθή απφθαζε πεξί 

ηζνηηκίαο ηνπο, κε ηνπο παιαηνχο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ ΣΔΔ. 

 

ΠΛΟΙΑΡΦΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

                      
Οξηζκφο: Ο πινίαξρνο είλαη ν θπβεξλήηεο ησλ εκπνξηθψλ ή αθηνπιντθψλ ζθαθψλ 

θαη ηαπηφρξνλα ν αληηπξφζσπνο ηνπ πινηνθηήηε ζην πινίν. Δίλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ επηβαηψλ 

 

Πεξηγξαθή: Δηδηθφηεξα, ν πινίαξρνο ραξάδεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ ηαρχηεηά ηνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ 

λαπζηπινΐαο θαη ραξηψλ θαη θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειηγκνχο γηα ηελ νκαιή 

πξνζέγγηζε ή ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πινίνπ απφ ηελ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ. 

Δπηπιένλ, έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ πινίνπ, θξαηάεη ην 

εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ θαη θάλεη ηνλ αλαγθαίν πξνγξακκαηηζκφ. Καηεπζχλεη θαη 

νξγαλψλεη ηελ εξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο παξαθνινπζψληαο 

ηαπηφρξνλα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Έρεη επζχλε γηα ηελ παξνρή 

ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή ζε επηβάηεο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

ηαλ εξγάδεηαη ζε εκπνξηθφ πινίν, πξνεηνηκάδεη ην ζρέδην θφξησζεο θαη 

εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ, επηβιέπεη ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. Παξάιιεια, θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο κε ηηο 

ιηκεληθέο αξρέο θαη ηνπο θνξησηέο, θαζψο θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

παξαιήπηεο ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεη.  

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ έρεη απφιπηε εμνπζία φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε αιιά θαη 

ζε λνκηθά ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δηαηάμεη αθφκα θαη ηελ θξάηεζε 

επηβαηψλ πνπ παξαβαίλνπλ ην λφκν, λα απνθαζίζεη ηελ απφξξηςε εκπνξεπκάησλ ή 

ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ γηα ηε δσή ηνπ πιεξψκαηνο ή 

ησλ επηβαηψλ.  

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψλ ηνπ πιεξψκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζχληαμε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξρέο ή ηε λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε πνιιψλ απφ απηά ηα θαζήθνληά ηνπ ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο άιινπο αμησκαηηθνχο ηνπ πινίνπ. 
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Γεληθά, ν πινίαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ράξαμε ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ θαη ηνπο 

ειηγκνχο πξνζέγγηζεο ζηα ιηκάληα. Έρεη επζχλε γηα ηελ επηινγή θαη ην ζπληνληζκφ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πιεξψκαηνο, ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηνλ έιεγρν 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ηνπ πινίνπ. 

 

πνπδαηφηεηα:  
Σν επάγγεικα ηνπ πινηάξρνπ απαηηεί ππεπζπλφηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα θαη θξηηηθή 

ζθέςε. Ο πινίαξρνο πξέπεη λα είλαη ηνικεξφο, εχζηξνθνο, αλεμάξηεηνο, λα έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη θαιή πγεία. Πνιχ ζεκαληηθφ, εμάιινπ, είλαη λα έρεη 

δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο, αθνχ είλαη απαξαίηεην λα ρεηξίδεηαη πνιιά 

ζέκαηα ηαπηφρξνλα θαη λα δηνηθεί ηθαλνπνηεηηθά ην ζχλνιν ηνπ πιεξψκαηνο, ην 

νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζπλήζσο είλαη αλνκνηνγελέο, θάησ απφ ηηο δχζθνιεο 
ζπλζήθεο απνκφλσζεο πνπ επηβάιιεη ην ζαιάζζην ηαμίδη. Αθφκε, νθείιεη λα είλαη 

δίθαηνο θαη ακεξφιεπηνο, λα δηαζέηεη επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο ζην πινίν θαη λα εκπλέεη ζεβαζκφ. 

Σν επάγγεικα επηιέγνπλ, θπξίσο, άλζξσπνη απηάξθεηο, πνπ αγαπνχλ ηε ζάιαζζα, ηα 

ηαμίδηα θαη αςεθνχλ ηνπο θηλδχλνπο.  

ήκεξα, ηα πινία είλαη απηνκαηνπνηεκέλα θαη γηα ην ιφγν απηφ γηα ηελ ελαζρφιεζε 

κε ην επάγγεικα απαηηνχληαη γλψζεηο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη άιισλ 

πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε 

γλψζε μέλσλ γισζζψλ. 

Μέιινλ: Ζ ζηαζεξή αλάπηπμε ηεο λαπζηπινΐαο θαη ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 

δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, ελψ ε 

απνθνίηεζε απφ ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.) αθνινπζεί 

ειεγρφκελνπο ξπζκνχο. 

 

Πεξηβάιινλ ελαζρφιεζεο: Οη πινίαξρνη απαζρνινχληαη ζε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. 

Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δηάθνξεο 

ζέζεηο ζηα λαπηηιηαθά γξαθεία θαη έηζη λα ζηακαηήζνπλ λα ηαμηδεχνπλ.  

Αξθεηνί πινίαξρνη εξγάδνληαη σο θαπεηάληνη ζθαθψλ αλαςπρήο ή δεκηνπξγνχλ 

εηαηξίεο ελνηθηάζεσο ηέηνησλ ζθαθψλ. 

 

Δπαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο: Ο πινίαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην 

πινίν πνπ θπβεξλά, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλεο επζχλεο. Δμάιινπ, θαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πινηάξρνπ είλαη ηδηαίηεξεο. Απφ ηε θχζε ηνπ ην επάγγεικα 

απαηηεί παξακνλή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα καθξηά απφ ην ζπίηη θαη ηα 

ζπγγεληθά πξφζσπα.  

Δπίζεο, ε ζχζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ είλαη πνιιέο θνξέο αλνκνηνγελήο, 

αθνχ απνηειείηαη απφ άηνκα δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, ηα νπνία δελ κηινχλ ηελ ίδηα 

γιψζζα, έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη αμίεο, κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή ζπκβίσζε, γεγνλφο πνπ ν πινίαξρνο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηεπζεηήζεη.  

Αθφκα, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ νη θίλδπλνη θαη νη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαθνθαηξίαο, είλαη πνιινί. Σέινο, ζε έθηαθηεο 

πεξηζηάζεηο, ν πινίαξρνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εξγάδεηαη γηα πνιιέο εκέξεο ρσξίο 

δηαθνπή. 

ηα ζχγρξνλα πινία νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο είλαη ηδηαίηεξα θαιέο. Δηδηθφηεξα νη 
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αμησκαηηθνί έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο θακπίλεο, νη νπνίεο είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο, ελψ 

νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη δηαζέηνπλ ηειεφξαζε, video, αίζνπζα ςπραγσγίαο θ.ιπ. 

Γεληθά ζρφιηα: Ο πινίαξρνο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ζπλέπεηα, ππεπζπλφηεηα, 

αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη λα απνπλέεη θχξνο, εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ ηφζν ζην 

πιήξσκα, φζν θαη ζηνπο επηβάηεο. 

Ο πινίαξρνο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη εγεηηθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεη ηε δηεπζέηεζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγνχληαη θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο. 

ΠΟΤΓΔ 
Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο: 

Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ πινίνπ θαη ε δηνίθεζε ηνπ πιεξψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πινπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Καζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ κε ηε 
βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ λαπηηθψλ νξγάλσλ, φπσο ε ππμίδα, νη λαπηηθνί ράξηεο, ην 

ξαληάξ, ν εμάληαο θαη άιια λαπηηθά ειεθηξνληθά φξγαλα. 

Δλεκεξψλεη θαζεκεξηλά ην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ γηα ηα ζπκβάληα. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ ππνπινηάξρνπ θαη ηνπ αλζππνπινίαξρνπ νξγαλψλεη θαη επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο 

ηνπ πιεξψκαηνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή θαη θαιή κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ παξαιακβάλεη θαη γηα ηε ζσζηή θφξησζε, ψζηε λα κελ 

θηλδπλεχεη ε επζηάζεηα ηνπ πινίνπ. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ γίλεη θάπνηα εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ζην πινίν, ν 

πινίαξρνο εθηειεί θαζήθνληα αλαθξηηή θαη επίζεο πξνζθέξεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε 

ειαθξά πεξηζηαηηθά, είηε κφλνο ηνπ, είηε παίξλνληαο νδεγίεο απφ παξάθηηνπο 

ηαηξηθνχο ζηαζκνχο, φηαλ πξφθεηηαη γηα πην βαξηά πεξηζηαηηθά.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαζήθνληα, ν πινίαξρνο αλαιακβάλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε 

ηνπ λαπινζπκθψλνπ κε ηνπο λαπισηέο, εθηειεί θαζήθνληα ιεμηάξρνπ θαη κεηέρεη ζε 

δηάθνξεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ εχξεζε λαχινπ, σο αληηπξφζσπνο 

ησλ πινηνθηεηψλ. 

ηε ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ 9 ΑΔΝ Πινηάξρσλ θαη 4 Μεραληθψλ: 

α. ΑΔΝ Πινηάξρσλ Αζπξνπχξγνπ, Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Ύδξαο, Κχκεο, χξνπ, 

Ηνλίσλ Νήζσλ, Κξήηεο, Οηλνπζζψλ. 

β. ΑΔΝ Μεραληθψλ Αζπξνπχξγνπ, Κξήηεο, Υίνπ,Μαθεδνλίαο. 

 

ΥΟΙΣΗΗ ΣΙ ΑΕΝ 

 

ηελ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ ε θνίηεζε είλαη εμσηεξηθή. ηελ ΑΔΝ Υίνπ νη ζπνπδαζηέο 

επηιέγνπλ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή θνίηεζε. ηηο ππφινηπεο ΑΔΝ νη ζπνπδαζηέο 

αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά εζσηεξηθή θνίηεζε ζηα Α΄, 

Β΄ θαη Γ΄ εμάκελα θαη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή θνίηεζε απφ ην 

Γ΄ εμάκελν. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ΑΔΝ Πινηάξρσλ θαη Μεραληθψλ 

είλαη ζπλνιηθά έμη εμάκελα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηιακβάλεη επηπιένλ δχν 

εμάκελα, 

είλαη ακεηβφκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν εθπαηδεπηηθέο πεξηφδνπο κε 

λαπηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε πινία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, νη Πινί- 

αξρνη απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε λαπζηπινΐα ησλ πινίσλ, ηε θφξησζε θαη ην 
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ζηνίβαγκα ησλ δηαθφξσλ θνξηίσλ, ηελ επζηάζεηα ηνπ πινίνπ, ηνπο δηάθνξνπο 

ρεηξηζκνχο ηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ.  

Δπίζεο νη Μεραληθνί απνθηνχλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ, ησλ ειεθηξνγελλεηξηψλ, ησλ ιεβήησλ θαη 

γεληθά φινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ ηα ζχγρξνλα πινία. 

Ζ θνίηεζε ζε φιεο ηηο Αθαδεκίεο είλαη δσξεάλ. Δπίζεο παξέρεηαη δσξεάλ δηακνλή 

θαη δηαηξνθή ζε φιεο, εθηφο απφ εθείλε ηνπ Αζπξνπχξγνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηηο Α.Δ.Ν. 

Α) Οη Πινίαξρνη απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ππνδνκήο ζε: 

 Μαζεκαηηθά  

 Φπζηθή  

 Μεηεσξνινγία  
 Πιεξνθνξηθή  

 Αγγιηθά  

Καζψο θαη ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο φπσο: 

 Ναπηηιία  

 Δπζηάζεηα Φνξηψζεηο  

 Γηεζλείο Καλνληζκνί  

 Δπηθνηλσλίεο  

 Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε Πινίνπ  

 Ναπηηθφ Γίθαην θ.ιπ.  

Β) Οη Μεραληθνί απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ππνδνκήο ζε: 

 Μαζεκαηηθά  

 Φπζηθή  

 Υεκεία  

 Πιεξνθνξηθή  

 Αγγιηθά  

Καζψο θαη ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο φπσο: 

 Θεξκνδπλακηθή  

 Αληνρή Τιηθψλ  

 Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο  

 Ναπηηθέο Μεραλέο θαη Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα πινίνπ  

 Ζιεθηξηθέο Μεραλέο  

 πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ θ.ιπ.  

ΠΡΟΫΠΟΙΕΕΚ ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΕΝ 
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  Να είλαη θάηνρνο ηίηινπ απφιπζεο Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ 
ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ λα παξέρεη δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε Αλψηεξεο ρνιέο ή ηνπ European 

Baccalaureat πνπ εθδίδεηαη απφ Δπξσπατθφ ρνιείσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ή θάηνρνο πηπρίνπ ηνπ Δληαίνπ ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ Ναπηηθνχ θαη Ναπηηιηαθνχ 

ηνκέα ή ηνκέσλ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ (νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ). Ζ επηινγή ησλ 

ππνςεθίσλ γίλεηαη κέζσ ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ ΤΠΠΘ ή θαη κε ην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΤΔΝ.  

  Να έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα.  

  Να κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 27ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

  Να είλαη πγηήο θαη λα γλσξίδεη θνιχκβεζε.  

   Να κελ έρεη ηηκσξεζεί κε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ θαη λα 
κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή ζε θπιάθηζε αλψηεξε ηνπ εμακήλνπ 

θαζ' ππνηξνπή ή κεγαιχηεξε ηνπ εμακήλνπ γηα ιαζξεκπφξην ή ιαζξεκπφξην 

λαξθσηηθψλ ή γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ννκίζκαηνο ή γηα αδίθεκα αλαθεξφκελν ζηελ επί ηνπ πινίνπ ππεξεζία θαη λα 

κελ έρεη ζηεξεζεί νξηζηηθά ην δηθαίσκα λα αζθεί ην λαπηηθφ επάγγεικα 

ΣΟΤ ΑΠΟΦΟΗΣΟΤ ΣΧΝ ΑΔΝ ΓΗΑΦΑΛΗΕΔΣΑη: 

• Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηφπηλ επηηπρψλ εμεηάζεσλ καδί κε ην Πηπρίν 

ηεο ρνιήο ιακβάλνπλ θαη απνδεηθηηθφ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Πινηάξρνπ 

ή Μεραληθνχ Γ΄ ηάμεο Δ.Ν. 

• Γπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηα Ναπηηιηαθά, ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ 

θφζκνπ. 

• Τςειέο απνδνρέο απφ ηνλ πξψην κεληαίν κηζζφ. 

• Αζθάιηζε 

• Μεησκέλε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

• Σαρεία εμέιημε ζηηο βαζκίδεο ησλ Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ: ε 24 κήλεο 

ζαιάζζηαο ππεξεζίαο πξναγσγή απφ: Γ΄ ζε Β΄ Πινίαξρν ή Μεραληθφ. 

ε 36 κήλεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο πξναγσγή απφ: Β΄ζε Α΄ Πινίαξρν ή Μεραληθφ. 

• Γπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ζε ζπλαθείο κε ηα 

λαπηηιηαθά επαγγέικαηα νξγαληζκνχο θαη ζην Ληκεληθφ ψκα. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΑΔΝ 

 

Κάζε ππνςήθηνο ζπνπδαζηήο ΑΔΝ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηα εμήο πξνζφληα: 

• Απνιπηήξην Δληαίνπ Λπθείνπ θαη νξηζκέλσλ θχθισλ ζπνπδψλ ΣΔΔ ή άιιν ηζφηηκν 

ηίηιν ζπνπδψλ. 

• Διιεληθή ηζαγέλεηα 

• Ζιηθία έσο 24 εηψλ 

• σκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα (θαηά γλσκνδφηεζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εηδηθφηεηα). 

• Γλψζε θνιχκβεζεο 

• Καζαξφ πνηληθφ κεηξψν 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΔΝ 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηηο 

αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: YEN, Σκήκα ρέζεσλ Γηνίθεζεο Πνιηηψλ 

Γξ. Λακπξάθε 150, Πεηξαηάο 185 18 
ηει.: 210 41.91.480, θαμ: 210 41.91.296  

www.yen.gr Α.Δ.Ν., Ννκαξρίεο, Γήκνη, Λχθεηα ρψξαο. 

 

πλζήθεο Δξγαζίαο: 

 

Δίλαη επλφεην φηη ν πινίαξρνο εξγάδεηαη θαη δεη ην κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζην πινίν. Γηα 

ην ιφγν απηφ νη ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη είλαη αξθεηά δχζθνιεο θαη ζπρλά 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην πινίν, ην πιήξσκα, ηνπο επηβάηεο 

ή ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεη. 

Οη θίλδπλνη απηνί δελ κπνξνχλ εχθνια λα αληηκεησπηζηνχλ, γηαηί πνιιέο θνξέο έρνπλ 

λα θάλνπλ κε θπζηθά θαηλφκελα, φπσο ηξηθπκίεο, ηπθψλεο, παιίξξνηεο θαη επηδεκίεο 

πνπ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ ζην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ.  

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα εξγαζία θνπξαζηηθή, επηθίλδπλε θαη πνιιέο θνξέο ζθιεξή. Σα 

ηαθηηθά θαη πνιιέο θνξέο καθξηλά ηαμίδηα, εηδηθά φηαλ εξγάδεηαη ζε πνληνπφξα 

πινία, ηνλ αλαγθάδνπλ λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

λα ζηεξείηαη απηά πνπ θάζε άλζξσπνο θαη γνληφο δεη θαη βηψλεη θαζεκεξηλά 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΔΝ 

Οη απφθνηηνη ησλ Α.Δ.Ν. απνθηνχλ ηίηιν ζπνπδψλ Σξίηεο Βαζκίδαο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ λαπηηθήο ηαπηφηεηαο Γ΄ ηάμεο Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ 

Δ.Ν. Δπίζεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζρνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζε εηδηθφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζην ρψξν ηεο 

Ναπηηιίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο απφθνηηνο Λπθείνπ ή Σερλνινγηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο επηιέμεη ηε ζηαδηνδξνκία ζηε λαπηηιία, έρεη 

πξννπηηθέο γηα άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

Οη απφθνηηνη Α.Δ.Ν. κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε Β΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε Α΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο, αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ ζαιάζζηα 

ππεξεζία θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. ήκεξα, ε απαηηνχκελε ζαιάζζηα 

ππεξεζία γηα ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Β΄ είλαη 24 

κήλεο (απφ 36 πνπ ήηαλ πξηλ) θαη γηα ηελ πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Α΄ 

είλαη 36 κήλεο (απφ 48 πνπ ήηαλ γηα ηνπο πινηάξρνπο). 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ- ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΑΔΝ 

Ζ ζηαδηνδξνκία ζηε Ναπηηιία δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηα πινία. Γχξσ απ' απηή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνιινί άιινη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

http://www.yen.gr/
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λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, λαππεγήζεηο, επηζθεπέο, εθνδηαζκνί, πξαθηνξεχζεηο, 

λενγλψκνλεο, αζθαιίζεηο, παξεκθεξείο Γεκφζηνη θαη Ηδησηηθνί Οξγαληζκνί θ.ά. 

Απηνί πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη νπζηαζηηθέο 

πξννπηηθέο εμέιημεο, αλάινγα κε ηε ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία θαζελφο. Με ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά ν Αμησκαηηθφο φηαλ ππεξεηεί ζηα πινία, έρεη 

φιεο ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη αξγφηεξα 

θαη ζηελ μεξά. Πνιιά αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζήκεξα 

ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ Αμησκαηηθψλ ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

ήκεξα πνπ ρηίδνληαη ζπλερψο λέα θαξάβηα, πνπ ππάξρεη έιιεηκκα αμησκαηηθψλ ζηα 

πινία, ν Έιιελαο αμησκαηηθφο γίλεηαη πεξηδήηεηνο. Γηαιέγνληαο ην επάγγεικα απηφ 

γίλεζαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο, έλαο απφ εθείλνπο πνπ κεηά απφ ελλέα ρξφληα ζα 
κπνξείο λα είζαη "θαη ν πξψηνο". Καη νη ακνηβέο ησλ πξψησλ είλαη ζήκεξα νη 

πςειφηεξεο ζηελ Διιάδα.  

 

ΡΑΝΩ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

 
Ζ πξφζβαζε ζηηο εθθιεζηαζηηθέο αθαδεκίεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθ΄ 

φζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ επηηξνπήο. 

Δηδηθά γηα ην πξφγξακκα ηεξαηηθψλ ζπνπδψλ γίλνληαη 

δεθηνί κφλν άξξελεο ππνςήθηνη. ε πνζνζηφ 10% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαθηέσλ, δηθαηνχληαη πξφζβαζε νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Δληαίσλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ. Σν πηπρίν δελ   παξέρεη δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη απφθνηηνη πξνζιακβάλνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο ππεξεζίεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Λεηηνπξγνχλ 4 Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο:  

ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ηε Βειιά Ησαλλίλσλ θαη ζην Ζξάθιεην.  

Οη ππνςήθηνη γηα τα Προγράμματα πουδών των Ανώτατων 

Εκκληςιαςτικών Ακαδημιών πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. Δηδηθά γηα 

ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί κφλν άξξελεο 

ππνςήθηνη. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ 

Αθαδεκηψλ πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα ηειέθσλα: 2106204714 – 2108070088 

(ΑΘΖΝΑ), 2310397732 – 2310301784 (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ), 2653041281, 

2653042160 (ΗΧΑΝΝΗΝΑ), 2810232193 – 2810239123 (ΖΡΑΚΛΔΗΟ). 

ΣΜΖΜΑΣΑ 

Ηεξαηηθέο πνπδέο: Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα, Ζξάθιεην 
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Γηαρείξηζε Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ 

Αζήλα, Θεζζαινλίθε 

Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή θαη Φαιηηθή 
Ησάλληλα, Ζξάθιεην 
ΡΑΝΩ 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΦΟΛΕ 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο 

 

Α.  

 

γπλαίθεο θαη Βάξνο: ΓΜ γηα άλδξεο: 19-27, γηα γπλαίθεο: 18-25.  

 

αζηεί ή δηψθεηαη γηα δηάθνξα εγθιήκαηα.  

πεξηιακβάλνπλ ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο 

δνθηκαζίεο  

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ: ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, 

(ΜΤ), ηε ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) ή ηε ρνιή 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο (ΣΤΑ), ρνιή Σερληθψλ 

Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ (ΤΓ).  

Γξαζηεξηφηεηα 

Δπηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απφ ην θαηψηεξν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηνπο έθεδξνπο ζηξαηεπκέλνπο, εθηεινχλ ηηο δηαηαγέο ησλ αμησκαηηθψλ ζχκθσλα 

κε ην θαζεθνληνιφγην, πξαγκαηνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

ζηξαηεπκέλσλ ζε θπζηθέο αζθήζεηο, ρεηξηζκφ φπισλ θαη ηερληθή θαηάξηηζε, 

ρεηξίδνληαη θαη ζπληεξνχλ νπινκεραλήκαηα, νρήκαηα θαη άιινπ είδνπο ζηξαηησηηθφ 

πιηθφ θαη φπια, ζπκκεηέρνπλ ζε πνιεκηθέο αζθήζεηο ή επηθπιαθέο θαη ζε 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε εκπφιεκεο πεξηφδνπο. 

Σα πιηθά κέζα πνπ ρεηξίδνληαη νη ππαμησκαηηθνί είλαη ηα φπια, νπιηθά ζπζηήκαηα, 

κεραλήκαηα, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, νρήκαηα, ζηξαηησηηθά εθφδηα, εθπαηδεπηηθφ 

θαη επνπηηθφ πιηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πνιιά άιια.  

πνπδαηφηεηα 

Γηα λα ζηαδηνδξνκήζεη θαλείο σο ππαμησκαηηθφο, απαηηείηαη πεηζαξρία, 

επζπλεηδεζία, δπλακηζκφο, ζάξξνο, απηάξθεηα, επηλνεηηθφηεηα θαη θαηαλφεζε. 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη πνιχ θαιή πγεία, ζσκαηηθή αληνρή θαη 

θπζηθή θαηάζηαζε, ηθαλφηεηα αληίιεςεο ρψξνπ, κεραληθή, ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, 

θαζψο θαη δηνηθεηηθά πξνζφληα. ζνη αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ζηξαηεπκέλσλ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κεηαδνηηθφηεηα θαη ππνκνλή.  
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Οη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ζηαζεξέο, αιιά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζηξαηεπκέλσλ, ην ζεζκφ ησλ ακεηβφκελσλ ζηξαηησηψλ πεληαεηνχο ζεηείαο θαη ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζηα δηνηθεηηθά θαη νπιηθά ζπζηήκαηα, απεηινχληαη κε ζπξξίθλσζε. 

Παξάιιεια, ππάξρεη αξθεηή πξνζθνξά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηδηαίηεξα γηα ην 

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία.  

Οη δπλαηφηεηεο εμέιημεο ησλ ππαμησκαηηθψλ είλαη πξνζδηνξηζκέλεο, αιιά δελ 

θηάλνπλ ςειά ζηε ζηξαηησηηθή ηεξαξρία. Οη απνδνρέο ηνπο είλαη ζρεηηθά θαιέο, ελψ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαηξνθήο ζε ζηξαηησηηθέο ιέζρεο ή αγνξψλ ξνπρηζκνχ θαη 

ηξνθίκσλ απφ ζηξαηησηηθά θαηαζηήκαηα κε ρακειέο ηηκέο  

πλζήθεο 

Ζ εξγαζία είλαη δχζθνιε θαη ζπλεπάγεηαη κεγάιε επζχλε, γηαηί ν ππαμησκαηηθφο 

είλαη άκεζα ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηαγψλ ησλ αμησκαηηθψλ, είηε απηέο 
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηεχκαηνο ζηελ εηξήλε, 

είηε ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ κάρεο ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ο ππαμησκαηηθφο, 

κπνξεί λα δηεμάγεη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία (λα ρεηξίδεηαη έλα ππξνβφιν), θπζηθή 

εξγαζία (λα ζπκκεηέρεη ζε πνξείεο ή αζθήζεηο), ή εξγαζία γξαθείνπ σο ππάιιεινο 

δηνίθεζεο. Ζ εξγαζία ηνπ είλαη ζπλήζσο νκαδηθή κε θαλνληθφ σξάξην, αιιά θαη 

έθηαθηεο απαζρνιήζεηο ή βάξδηεο γηα δηάθνξεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Οη 

κεηαθηλήζεηο θαη νη κεηαζέζεηο, είλαη ππνρξεσηηθέο κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

επαγγέικαηνο.  

Αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ε εξγαζία ηνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε ή αλζπγηεηλή, 

αλ ρεηξίδεηαη νπιηθά ζπζηήκαηα θαη ππξνκαρηθά ή θαη ζρεηηθά μεθνχξαζηε, αλ 

αλαιακβάλεη θαζήθνληα ππαιιειηθά ή εθπαηδεπηηθά. Δξγάδεηαη είηε ζε αλνηθηνχο, 

είηε ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ησλ ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γεληθά. Οη ρψξνη απηνί 

κπνξεί λα είλαη θιεηζηνί, φπσο ζηξαηησηηθνί ζάιακνη, γξαθεία ζηξαηνπέδνπ, 

απνζήθεο, ρψξνη ζπληήξεζεο νρεκάησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζθαθψλ, ππφζηεγα 

αεξνζθαθψλ ή θαη ππαίζξηνη, φπσο γήπεδα αζθήζεσλ, πεδία βνιήο.  

Μέιινλ  

Με ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή, νη ζπνπδαζηέο νλνκάδνληαη Μφληκνη 

Λνρίεο. Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν ππεξεζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα 

ιάβνπλ κέξνο ζε εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή 

Δπειπίδσλ, σο ππνςήθηνη εηδηθήο θαηεγνξίαο θαη ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ αξηζκνχ 

εηζαθηέσλ. ζε Γξαθεία Έξεπλαο-Πιεξνθνξηθήο, αθνχ εθπαηδεπηνχλ σο 

Πξνγξακκαηηζηέο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. Δηδηθέο δπλάκεηο 

Οι ιςτότοποι των ςτρατιωτικϊν ςχολϊν 

ΣΧΟΛΘ ΙΚΑΩΝ 
 

χολή Κκάρων 

http://www.haf.gr/el/career/academies/si/
http://www.haf.gr/el/career/academies/si/
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ΣΧΟΘ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 

χολή Ναυτικϊν Δοκίμων 

 

ΣΧΟΛΘ ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ 

 

χολή Ευελπίδων 

 

Σχολι Μονίμων Υπαξιωματικϊν του Στρατοφ 

Ξθράσ, (ΣΜΥ) 

 

χολή Μονίμων Τπαξιωματικϊν του 

τρατοφ Ξηράσ 

 

Σχολι Μονίμων Υπαξιωματικϊν Ναυτικοφ 

(ΣΜΥΝ) 

 

χολή Μονίμων Τπαξιωματικϊν Ναυτικοφ 

 

Σχολι Τεχνικϊν Υπαξιωματικϊν Αερ οπορίασ 

(ΣΤΥΑ) 

 

χολή Σεχνικϊν Τπαξιωματικϊν 

Αεροπορίασ (ΣΤΑ) 

 

Σχολι Τεχνικϊν Υπαξιωματικϊν Διοικθτικϊν 

(ΣΥΔ) 

 

χολή Σεχνικϊν Τπαξιωματικϊν 

Διοικητικϊν (ΤΔ) 

 

Λιμενικό Σϊμα 

 

χολή Λιμενικοφ 

 

Σχολι Ανκυποπυραγϊν 

 

χολή Ανθυποπυραγϊν 

 

Σχολι Αξιωματικϊν ΕΛΑΣ 
 

χολή ΕΛΑ 

http://www.hna.gr/snd/index.html
http://www.hna.gr/snd/index.html
http://www.sse.gr/
http://www.sse.gr/
http://www.smy.gr/
http://www.smy.gr/
http://www.smy.gr/
http://www.smy.gr/
http://www.hellenicnavy.gr/smyn/index.php
http://www.hellenicnavy.gr/smyn/index.php
http://www.haf.gr/el/career/academies/stya/
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ΦΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 

ηε ζρνιή απηή παξέρεηαη γεληθή θαη εηδηθή παηδεία κέζα ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ 

ηεο Αεξνπνξηθήο Δπηζηήκεο. Δθπαηδεχνληαη ζηειέρε κε κφξθσζε παλεπηζηεκηαθνχ 

επηπέδνπ, ηθαλά λα εληαρζνχλ ζηα θιηκάθηα ησλ Αμησκαηηθψλ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο.  

Ζ ζρνιή ρσξίδεηαη ζε 2 ηκήκαηα: Σσλ ηπηάκελσλ, πνπ εθπαηδεχνληαη γηα λα 

θπβεξλνχλ ηα  θαη ησλ κεραληθψλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ησλ 

ηερληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Α. θαη ηηο επηζθεπέο ησλ αεξνζθαθψλ. 

ε θάζε ηκήκα ππάξρνπλ δηάθνξεο εηδηθεχζεηο. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ν ππνςήθηνο 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα εθ ησλ 2νπ ή 4νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. Ζ θνίηεζε 

δηαξθεί 4 ρξφληα θαη είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε αθαδεκατθή, 

ζηξαηησηηθή θαη πηεηηθή. 

Ζ έδξα ηεο ζρνιήο είλαη ζην Σαηφη. 

Οη ππνςήθηνη γηα ηε ρνιή Ηθάξσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ηνπο πεξηκέλεη ζθιεξή 

εθπαίδεπζε πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ γηαηί πξέπεη λα κάζνπλ λα πεηνχλ κε αζθάιεηα ηα 

ζεκεξηλά ππεξζχγρξνλα αεξνπιάλα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ηζρπξέο πνιεκηθέο 

κεραλέο. Γη ’απηφ παιηά ιέγακε φηη απηφ είλαη «επάγγεικα γηα άληξεο». 

Σψξα φκσο έρνπκε θαη γπλαίθεο ζηελ ρνιή Ηθάξσλ. Ζ Αζαλαζία Μαξία 

Σεξδνπνχινπ απφ ην Αηησιηθφ θαη ε Αηθαηεξίλε Κνπζθνβίηε απφ ηα Φάξζαια είλαη 

νη πξψηεο γπλαίθεο πνπ πέηαμαλ κε αεξνπιάλα ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. 

πνπδέο 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 ρξφληα. Τπνρξέσζε παξακνλήο ζηνλ ηξαηφ Ξεξάο: 8 ρξφληα. 

Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε επηπέδνπ ΑΔΗ (Φηινινγία, Μαζεκαηηθά, Γίθαην, Ηζηνξία 

θιπ.) θαη Δθαξκνζκέλε ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε (Οπινκεραλήκαηα, Βνιέο, 

Σαθηηθέο, ηίβνο Μάρεο θιπ). Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα ηηο δχν εηδηθφηεηεο γηα ηα 

ηξία πξψηα έηε ζπνπδψλ.  

Γξαζηεξηφηεηεο 

Δθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη επίβιεςε εθηέιεζήο 

ηνπο, εθαξκνγή ησλ ζηξαηησηηθψλ θαλνληζκψλ, πινπνίεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηψλ ζηα αληηθείκελα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο, δηεμαγσγή ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίνδν πνιέκνπ  
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Πεξηβάιινλ 

πια: Πεδηθφ, Σεζσξαθηζκέλα, Ππξνβνιηθφ, Μεραληθφ, Γηαβηβάζεηο, Αεξνπνξία 

ηξαηνχ. ψκαηα: Δθνδηαζκνχ, Μεηαθνξψλ, Τιηθνχ Πνιέκνπ θαη Σερληθφ  

Γηεχζπλζε ρνιήο Ηθάξσλ 

Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231 (Δληφο ΚΔΠ) T.K. 155 61, Υνιαξγφο Σειέθσλα: 210 

6598664 Φαμ : 210 6598379  

ΥΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΧΝ (ΝΓ): 

θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη ε παξνρή θαηάιιειεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηξαηησηηθήο θαη λαπηηθήο αγσγήο, ψζηε νη απφθνηηνη λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί αμησκαηηθνί ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. ηε ζρνιή εθπαηδεχνληαη 

κάρηκνη θαη κεραληθνί. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην 2ν ή 4ν 

επηζηεκνληθφ πεδίν. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 4 ρξφληα θαη είλαη ππνρξεσηηθή. Ο εηήζηνο 

θχθινο εθπαίδεπζεο δηαηξείηαη ζε ρεηκεξηλή πεξίνδν (επηέκβξηνο Ηνχληνο) πνπ είλαη 

αθηεξσκέλε ζηελ αθαδεκατθή, ζηξαηησηηθή θαη λαπηηθή εθπαίδεπζε ησλ Γνθίκσλ 

θαη ζε ζεξηλή (Ηνχληνο Αχγνπζηνο), θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε επί πινίνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή εκέξα μεθηλά λσξίο ην πξσί. Γηα πέληε 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα, εθηφο απξφνπηνπ, νη Γφθηκνη αθνινπζνχλ εληαηηθφ 

πξφγξακκα.  

Ζ αθαδεκατθή ηνπο εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη καζήκαηα, φπσο θπζηθέο επηζηήκεο 

θαη καζεκαηηθά, ηερλνινγηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη επαγγεικαηηθά  

. Ζ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηε γλψζε ηεο λαπηηθήο ηέρλεο 

θαη ηελ εμνηθείσζε κε ην λαπηηθφ πεξηβάιινλ. Βέβαηα, δελ ιείπνπλ θαη ηαθηηθέο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία, φπσο είλαη 

θπζηθφ, απνδίδεηαη ζηα ζαιάζζηα αζιήκαηα. Ζ έδξα ηεο ζρνιήο βξίζθεηαη ζην 

Υαηδεθπξηάθεην ηνπ Πεηξαηά. 

πνπδέο 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 ρξφληα. Τπνρξέσζε παξακνλήο ζην ΠΝ: 8 ρξφληα. Υσξηζηφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηηο 2 θαηεπζχλζεηο. α. Θεσξεηηθή θαη ηερληθή γλψζε, 

ζηξαηησηηθή θαη λαπηηθή εθπαίδεπζε σο Αμησκαηηθψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, β. 

Ναπηηθή επηζηήκε θαη ηέρλε ηνπ θαηά ζάιαζζα πνιέκνπ. γ. Πξναγσγή ηεο Ναπηηθήο 

επηζηήκεο θαη έξεπλαο Οη Ναπηηθνί Γφθηκνη γίλνληαη δεθηνί γηα θνίηεζε ζηε ρνιή 

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ κέζσ ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

ηε ρνιή ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Ναπηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη νη Ναπηηθνί Γφθηκνη 

θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεπζχλζεηο Μαρίκσλ θαη Μεραληθψλ. 
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Ζ ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ είλαη Αλψηαην ηξαηησηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

(Α..Δ.Η.), ηζφηηκν κε ηα ηδξχκαηα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Οη ζπνπδέο είλαη νξγαλσκέλεο ζε ηέζζεξα έηε. Ζ ρνιή παξέρεη ζηνπο Ν. Γφθηκνπο 

επξεία αθαδεκατθή, λαπηηθή θαη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε κε ζθνπφ λα δηακνξθψλεη 

λένπο αμησκαηηθνχο κε πςειή θαηάξηηζε ζε φια ηα επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά θαη 

λαπηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ΠΝ. 

Ζ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ησλ Ν. Γνθίκσλ θαιχπηεη επξχ θάζκα 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. πγθεθξηκέλα απνζθνπεί ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ ζεηηθψλ, εθαξκνζκέλσλ, ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, 

αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξεηηθή θαη 
πξαθηηθή λαπηηθή εθπαίδεπζε. 

Σν αθαδεκατθφ έηνο είλαη νξγαλσκέλν ζε δχν ηεηξάκελα. 

Υεηκεξηλφ ηεηξάκελν: Αξρέο επηεκβξίνπ - Μέζα Φεβξνπαξίνπ 

Σν πξφγξακκα αθαδεκατθήο κφξθσζεο δηαξθεί 13 εβδνκάδεο θαη νινθιεξψλεηαη κε 

πεξίνδν γξαπηψλ εμεηάζεσλ πνπ δηαξθεί 3 εβδνκάδεο. 

Δαξηλφ ηεηξάκελν: Μέζα Φεβξνπαξίνπ - Μέζα Ηνπλίνπ 

Σν πξφγξακκα αθαδεκατθήο κφξθσζεο δηαξθεί 13 εβδνκάδεο θαη νινθιεξψλεηαη κε 

πεξίνδν γξαπηψλ εμεηάζεσλ πνπ δηαξθεί 3 εβδνκάδεο. 

ην πιαίζην δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη πξνγξακκάησλ ζηξαηησηηθήο κνξθσηηθήο 

βνήζεηαο, ζηελ ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ θαη αιινδαπνί 

ζπνπδαζηέο. Πξηλ ηελ έληαμε ηνπο ζην A' έηνο νη αιινδαπνί ζπνπδαζηέο εγγξάθνληαη 

θαη θνηηνχλ ζην ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ. 

εκεηψλεηαη φηη ινηπέο εηδηθφηεηεο Αμησκαηηθψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ φπσο 

Οηθνλνκηθνί, Ηαηξνί θηι, εθπαηδεχνληαη ζε αληίζηνηρεο ρνιέο σκάησλ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

ηε ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ εθπαηδεχνληαη επίζεο θαη νη Γφθηκνη εκαηνθφξνη 

Ληκεληθνχ ψκαηνο νη νπνίνη ζηειερψλνπλ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 

Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

ην πιαίζην θηλεηηθφηεηαο νη Ν. Γφθηκνη εθπαηδεχνληαη επηιεθηηθά ζε πξνγξάκκαηα 

ηξαηησηηθνχ ERASMUS ζε Δπξσπατθέο ρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΕΚΜΕΡΚΝΟΚ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΟΚ ΠΛΟΕ 
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Κάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη Υεηκεξηλνί Δθπαηδεπηηθνί Πιφεο (ΥΔΠ) κε πινία 

ηνπ ηφινπ (Φξεγάηεο (Φ/Γ), Πινία Γεληθήο Τπνζηήξημεο (ΠΓΤ), Σαρέα Πεξηπνιηθά 

Καηεπζπλφκελσλ Βιεκάησλ (ΣΠΚ), Τπνβξχρηα (Τ/Β), Καλνληνθφξνπο (Κ/Φ) θαη 

Αξκαηαγσγά (Α/Γ)). θνπφο ησλ ΥΔΠ είλαη ε απφθηεζε λαπηηθψλ-επηρεηξεζηαθψλ 

γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ην πινίν. Δθπαηδεπηηθνί πιφεο 

εθηεινχληαη επίζεο κε ηα ηξία Ηζηηνθφξα (Η/Φ), έλα εθπαηδεπηηθφ πινίν (ΚΤΚΝΟ Η) 

θαη αξηζκφ κηθξψλ ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ πνπ δηαζέηεη ε ρνιή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αξσληθνχ θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ Γνθίκσλ κε ην ζαιάζζην ζηνηρείν, 

ηελ εθκάζεζε ηζηηνπινΐαο θαη ηελ ςπραγσγία. 

ΙΕΡΚΝΟ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΟ ΠΛΟΤ 

Ο Θεξηλφο Δθπαηδεπηηθφο Πινπο (ΘΔΠ) ηεο ρνιήο δηεμάγεηαη θάζε θαινθαίξη απφ 

κέζα Ηνπιίνπ έσο ηέιε Απγνχζηνπ θαη είλαη δηάξθεηαο 45-50 εκεξψλ. Οη κηζέο κέξεο 

είλαη ελ πισ θαη νη άιιεο κηζέο ελ φξκσ ζε ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ, επί ην πιείζηνλ 

Δπξσπατθά. 

ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΟΜΟΚΩΣΕ ΝΑΤΣΚΛΚΑ 

Τπάξρνπλ δχν πξνζνκνησηέο λαπηηιίαο (πξνζνκνηάδνπλ ηηο γέθπξεο ησλ πινίσλ, κε 

φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηή), έλαο ζηε ρνιή θαη έλαο ζην Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο Παιάζθαο (Πεξηνρή θαξακαγθά), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ Γνθίκσλ. 

Γηεχζπλζε ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ 

Ζ ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ βξίζθεηαη ζην Υαηδεθπξηάθεην ηνπ Πεηξαηά. Απέρεη 3,5 

ρηιηφκεηξα απφ ηνλ ηαζκφ ΟΔ ηνπ Πεηξαηά θαη κφιηο 3 ρηιηφκεηξα απφ ην ηαζκφ 

ηνπ Ζιεθηξηθνχ ζηνλ Κεληξηθφ Ληκέλα. Δμππεξεηείηαη απφ ηα ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΑ 

040 (χληαγκα), 049 (Οκφλνηα), 904 (ζηαζκφο Ζιεθηξηθνχ Πεηξαηά), Α1 (Βνχια) θαη 

Β1 (Α. Γιπθάδα) Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιήο είλαη: Σέξκα Υαηδεθπξηαθνχ, 

Υαηδεθπξηάθεην, Πεηξαηάο, Σ.Κ. 185 39  
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ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ των αποφοίτων ςτο Ρολεμικό Ναυτικό, θ εκπαίδευςθ είναι 
ςυνεχισ. Στουσ βακμοφσ του Ανκυποπλοίαρχου, του Υποπλοίαρχου και του Ρλωτάρχθ οι απόφοιτοι 
ζχουν τθ δυνατότθτα να φοιτιςουν ςε Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, όπωσ το Naval Postgraduate 
School (NPS) ςτθν Καλιφόρνια ΘΡΑ, το Cranfield University ςτθ Μ. Βρετανία, το Harvard University και 
το Massachusetts Institute of Technolology (MIT) ςτθ Βοςτϊνθ ΘΡΑ, κακϊσ και τθσ Ελλάδασ, όπωσ το 
Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο και το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
αποκτϊντασ μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτουσ τομείσ τθσ Μθχανολογίασ Ππλων,των Θλεκτρονικϊν, 
των Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, τθσ Ναυπθγίασ, τθσ Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ, τθσ Επιχειρθςιακισ 
Ζρευνασ, τθσ Διοικθτικισ - Management, κ.τ.λ. 

ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ 

Απφ απηήλ πξνέξρνληαη νη κφληκνη αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ, νη νπνίνη έρνπλ 

θνηηήζεη είηε ζην ηκήκα ησλΌπισλ είηε ζε εθείλν ησλ σκάησλ.  

ην πξψην θνηηνχλ φζνη ινγίδνληαη σο κάρηκνη θαη νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζην 

Πεδηθφ, ηα Σεζσξαθηζκέλα, ην Ππξνβνιηθφ, ηηο Γηαηβάζεηο θαη ην Μεραληθφ 

ηκήκα. Απφ ην δεχηεξν πξνθχπηνπλ, φζνη αζρνινχληαη κε δηνηθεηηθά θαη 

ινγηζηηθά ζέκαηα. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ζρνιή νη  πξέπεη λα επηιέμνπλ ην 2ν επηζηεκνληθφ πεδίν. Ζ 

εθπαίδεπζε δηαξθεί 4 ρξφληα θαη ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή.  Σα ηξία πξψηα 

ρξφληα είλαη θνηλή γηα ηα πια θαηηα ψκαηα• δηαθνξνπνηείηαη θαηά ην ηειεπηαίν 

έηνο.  

Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη καζήκαηα ηφζν ζηξαηησηηθνχ φζν θαη γεληθφηεξνπ 

αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο. Γελ ιείπνπλ ηα γπκλάζηα θαη νη αζθήζεηο, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηησηηθήο αγσγήο ησλ λέσλ αμησκαηηθψλ.  

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε θπζηθή ηνπο αγσγή, ε νπνία θαηαιακβάλεη ην 

12% ηεο ζπλνιηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ έδξα ηεο ζρνιήο βξίζθεηαη ζηε Βάξε ηεο 

Αηηηθήο 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 ρξφληα. Ολνκάδεηαη Αλζππνινραγφο θαη ζηαδηνδξνκεί σο 

κφληκνο αμησκαηηθφο ηνπ ηξαηνχ, έρνληαο ππνρξέσζε παξακνλήο ζην ζηξάηεπκα 

ηνπιάρηζηνλ 12 ρξφληα. Ζ βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ σο αμησκαηηθνχ αθνινπζεί ηελ 

εμήο ρξνλνινγηθή πνξεία: Αλζππνινραγφο: 3 έηε Τπνινραγφο: 4 έηε Λνραγφο: 5 έηε 

Σαγκαηάξρεο: 4 έηε Αληηζπληαγκαηάξρεο: 5 έηε πληαγκαηάξρεο: 3 έηε Σαμίαξρνο: 2 

έηε Τπνζηξάηεγνο: 2 έηε Αληηζηξάηεγνο:  

πνπδέο 

Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε επηπέδνπ ΑΔΗ (Φηινινγία, Μαζεκαηηθά, Γίθαην, Ηζηνξία 

θιπ.) + Δθαξκνζκέλε ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε (Οπινκεραλήκαηα, Βνιέο, Σαθηηθέο, 
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ηίβνο Μάρεο θιπ). Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα ηηο δχν εηδηθφηεηεο γηα ηα ηξία 

πξψηα έηε ζπνπδψλ.  

Γξαζηεξηφηεηεο: εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη 

επίβιεςε εθηέιεζήο ηνπο, εθαξκνγή ησλ ζηξαηησηηθψλ θαλνληζκψλ, πινπνίεζε ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηψλ ζηα 

αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, δηεμαγσγή ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίνδν 

πνιέκνπ.  

πια: Πεδηθφ, Σεζσξαθηζκέλα, Ππξνβνιηθφ, Μεραληθφ, Γηαβηβάζεηο, Αεξνπνξία 

ηξαηνχ. ψκαηα: Δθνδηαζκνχ, Μεηαθνξψλ, Τιηθνχ Πνιέκνπ θαη Σερληθφ.  

Γηεχζπλζε ρνιήο Δπειπίδσλ 

ΣΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηξαηφπεδν Βάξεο, Αζήλα  

ΦΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΜΤ 

Απφ εδψ πξνθχπηνπλ νη Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί ηνπ 

ηξαηνχ. Τπάξρνπλ δχν θιάδνη, ν δηνηθεηηθφο θαη ν ηερληθφο. Οη ππνςήθηνη 

πξνέξρνληαη απφ 4ν θαη 5ν επηζηεκνληθφ πεδίν.  

Ζ εθπαίδεπζε δηαξθεί 2 ρξφληα. Ζ έδξα ηεο ζρνιήο βξίζθεηαη ζηελ πφιε ησλ 

Σξηθάισλ. 

Δπηπιένλ ζηνηρεία: 

Ζ θαιή ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο 

θξίλεηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. 

Σνλίδεηαη φηη νη άλδξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλάζηεκα πάλσ απφ 1,65 κ. θαη νη 

γπλαίθεο πάλσ απφ 1,55 κ. Δπίζεο, νπηηθή νμχηεηα 10/10 θαη αθνπζηηθή νμχηεηα. 

Απηά εμαθξηβψλνληαη θαηά ηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε.  

Ζ ςπρνηερληθή δνθηκαζία πεξηιακβάλεη ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο θαη λνεκνζχλεο. 

 Σέινο, γηα ηηο αζιεηηθέο δνθηκαζίεο νη ππνςήθηνη αγσλίδνληαη : 

 ζην δξφκν 100 θαη 1.000 κ,  

 ζην άικα εηο κήθνο, ην άικα εηο χςνο θαη 

 ηε ξίςε ζθαίξαο.  

Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη άγακνη θαη ειηθίαο 17 κε 21 

εηψλ. 

πλζήθεο εξγαζίαο 
Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηνο: 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ε απνθαηάζηαζε πεη θαλείο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη 

ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή θξίζεο νη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ 

ζα είλαη νη πξψηνη πνπ ζα ηξέμνπλ ζην φπνην πνιεκηθφ κέησπν. 
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Οη κεηαζέζεηο είλαη ζπρλέο, ελψ απαηηείηαη θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε, εθγχκλαζε θαη, 

βέβαηα, πεηζαξρία. Οη (ππ)αμησκαηηθνί ιακβάλνπλ ζπρλά κέξνο ζε ζηξαηησηηθέο 

αζθήζεηο θαη γπκλάζηα, ελψ αλαιακβάλνπλ θαη απνζηνιέο, ζπρλά επηθίλδπλεο ή θάησ 

απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. Ζ δσή ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δε ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί κνλφηνλε θαη πξνβιέςηκε.  

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλνληαη γη’ απηνχο ε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη ππφ πίεζε, ε 

ζπλερήο εηνηκφηεηα θαη επηθπιαθή, ε πεηζαξρία, νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη ην πςειφ παηξησηηθφ θξφλεκα. 

ΦΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΝ): 
 

Χο ζθνπφο ηεο ζρνιήο νξίδεηαη ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ κε θαηάιιειε λνζειεπηηθή 

θαη ζηξαηησηηθή παηδεία ζε έλα θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο λνζειεπηηθήο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

Ζ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη θη εδψ ζε αθαδεκατθή θαη ζηξαηησηηθή.  

Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη θιηληθή άζθεζε ηφζν ζε ζηξαηησηηθά φζν θαη 

ζε πνιηηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.  

Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη εμάζθεζε ζε βνιέο, ρεηκεξηλή δηαβίσζε, αζθήζεηο αφπινπ 

θαη ελφπινπ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 4 ρξφληα.  

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα δειψζνπλ ηε ζρνιή απφ ην 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν.Ζ έδξα 

ηεο βξίζθεηαη ζην ζηξαηφπεδν αθέηηα ζην Βχξσλα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηνο: 

Οη απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ απηψλ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηνπο 

πνιίηεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη εξγάδνληαη ζε ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζε ζηξαηησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 

  

Απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ηεο ΑΝ ηνλίδνπλ φηη, απφ αθαδεκατθήο άπνςεο, ην πηπρίν 

ηνπο είλαη ηζφηηκν κε ηα αληίζηνηρα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ. Ζ δηαθνξά είλαη 

φηη ζηειερψλνπλ ηηο κνλάδεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ίζσο, βέβαηα, ζηελ αξρή 

θάπνηνο πνπ δελ έρεη δειψζεη ηε ζρνιή σο πξψηε πξνηίκεζε, λα αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηελ ζηξαηησηηθή δσή. Γξήγνξα φκσο, θαη αλ έρεη ππνκνλή, 

αληηιακβάλεηαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπ παξέρεη.  

Οη απφθνηηνη ησλ παξαπάλσ ζρνιψλ νλνκάδνληαη αλζππνινραγνί (αλζππίαηξνη, αλ 

πξφθεηηαη γηα ην πγεηνλνκηθφ ηκήκα), ζεκαηνθφξνη ή αλζππνζκελαγνί αλάινγα 

κε ηνλ θιάδν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη.  

Οη Αμησκαηηθνί ηεο Α ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ ζην ζηξάηεπκα ηνπιάρηζηνλ 

18 ρξφληα θαη ηεο ΑΝ ηνπιάρηζηνλ 12. 
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ΦΟΛΗ ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (ΙΡ): 

Ζ ζρνιή απνηειεί κηα ζχγρξνλε θαη αξηηφηαηα νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα.  

Απφ εδψ απνθνηηνχλ Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί ηεο Π.Α. Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε, ηα νπνία ρεηξίδνληαη ηα ξαδηνλαπηηιηαθά ζπζηήκαηα θαη γλσξίδνπλ ηελ 

αεξνλαπηηιηαθή επηζηήκε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αθξηβή πνξεία ησλ 

αεξνζθαθψλ.  

Ζ θνίηεζε δηαξθεί 2 ρξφληα, είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα 

δειψζεη ηε ζρνιή ζην 2ν ή 4ν πεδίν ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. 

ΔΓΡΑ:ΣΑΣΟΗ 

http://edu.klimaka.gr/tritobathmia-ekpaideysh/stratiwtikes-scholes-astynomia/659-sir-

scholh-iptamenwn-radionavtilwn.html 

ΦΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

(ΜΤΝ): 
Ζ ζρνιή έρεη σο απνζηνιή ηεο ηελ θαηάιιειε ζηξαηησηηθή θαη λαπηηθή αγσγή 

ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηε γεληθή θαη εηδηθή ηνπο εθπαίδεπζε (ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή), κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ 

Π.Ν. Οη απφθνηηνί ηεο ζηειερψλνπλ ηηο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Π.Ν.,θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λαπηψλ σο βνεζνί 

ησλ αμησκαηηθψλ θαιχπηνπλ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο φπσο 

 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ, ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ, ΣΟΡΠΗΛΖΣΔ θ.ά., 

αλάινγα κε ην βαζκφ εηζαγσγήο ηνπο ζηε ζρνιή. 

Ζ θνίηεζε δηαξθεί 2 ρξφληα θαη είλαη ππνρξεσηηθή.  

Ζ παξερφκελε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη καζήκαηα, φπσο αγγιηθά, 

εηζαγσγή ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, βαζηθά ειεθηξνληθά, καζεκαηηθά, 

λαπηηθή ηζηνξία θαη λαπηηθνχο θαλνληζκνχο. Απηά είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο 

Γφθηκνπο ππαμησκαηηθνχο ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ Α΄ έηνπο. Σν Β΄ ηεηξάκελν φκσο, 

κε κφλε εμαίξεζε ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ πνπ δηδάζθεηαη πάιη απφ θνηλνχ, ππάξρεη 

κηα δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εηδηθφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

δηαρεηξηζηέο δηδάζθνληαη ρεκεία ηξνθίκσλ ελψ νη κεραληθνί παξαθνινπζνχλ 

καζήκαηα ζεξκνδπλακηθήο θαη αληνρήο πιηθψλ. 

ζνλ αθνξά ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ Γφθηκσλ 

ππαμησκαηηθψλ, απηή επηηπγράλεηαη κε εθπαηδεπηηθά λαπηηθά ηαμίδηα, δηήκεξα θαη 

ηξηήκεξα, κηα θνξά ην κήλα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κε ηνλ θαινθαηξηλφ πινπ 

δηάξθεηαο 40 πεξίπνπ εκεξψλ, θαηά ηνλ νπνίν επηζθέπηνληαη μέλα ιηκάληα. 

Ζ έδξα ηεο ζρνιήο βξίζθεηαη ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Παιάζθα, ζην 

θαξακαγθά. 

http://edu.klimaka.gr/tritobathmia-ekpaideysh/stratiwtikes-scholes-astynomia/659-sir-scholh-iptamenwn-radionavtilwn.html
http://edu.klimaka.gr/tritobathmia-ekpaideysh/stratiwtikes-scholes-astynomia/659-sir-scholh-iptamenwn-radionavtilwn.html
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Ζ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ, αλήθεη ζηελ Αλψηεξε Βαζκίδα ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο θχθινο ζπνπδψλ είλαη δηεηήο θαη πεξηιακβάλεη γηα 

θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο, ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαηά ηηο νπνίεο 

παξέρνληαη ζηνπο Γφθηκνπο Τπαμησκαηηθνχο, φιεο νη αλαγθαίεο Αθαδεκατθέο θαη 

Πξαθηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ε ηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή Δθπαίδεπζε, πνπ 

θαζηζηνχλ ηνπο απνδηδφκελνπο Τπαμησκαηηθνχο ηθαλνχο λα αληεπεμέιζνπλ ζηα 

θαζήθνληά ηνπο. Δηδηθφηεξα : 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ ρεηκεξηλή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη δχν εθπαηδεπηηθά ηεηξάκελα. Μεηά ην ηέινο θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ ηεηξακήλνπ νη Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο 

εμεηάζεηο. 

πλνπηηθά ε δηάξζξσζε ηεο παξερφκελεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλεη : 

Σε Βαζηθή Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε, ζην 1ν Σεηξάκελν κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη Γφθηκνη, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, δηδάζθνληαη "Βαζηθά 

Θεσξεηηθά Μαζήκαηα". 

Σελ Δηδηθή Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε, πνπ δηαξθεί ηα ππφινηπα ηξία (3) Υεηκεξηλά 

Σεηξάκελα, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, νη Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί εθπαηδεχνληαη ζε 

ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο 

Δθπαηδεχζεσο. 

Σελ Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε ζε εξγαζηήξηα, ζπλεξγεία ηνπ Ναπζηάζκνπ θαη ζε 

Πνιεκηθά Πινία, γηα ηα αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

Χο πξνο ην κάζεκα ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ 

απνδίδεηαη ζ' απηφ απφ ηε ρνιή, νη Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο : 

α. Σνπο Έιιελεο θαη Κχπξηνπο, επηπέδνπ κέρξη First Certificate , πνπ δηδάζθνληαη ηελ 

αγγιηθή γιψζζα. 

β. Σνπο Έιιελεο θαη Κππξίνπο, θαηφρνπο Advanced ή Proficiency , πνπ δηδάζθνληαη 

πξναηξεηηθά ηε γαιιηθή γιψζζα, παξαθνινπζψληαο ζπγρξφλσο ηκήκα ζπληήξεζεο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ή εληάζζνληαη ζην ηκήκα Α.Δ. 

γ. Σνπο ινηπνχο Γνθίκνπο Τπαμησκαηηθνχο μέλσλ ρσξψλ (αιινδαπνχο) πνπ 

δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Καηά ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ νη Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί (Έιιελεο θαη 

Κχπξηνη) φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θάζε ηάμεο δηαηξνχληαη ζε ηκήκαηα μέλσλ γισζζψλ 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα 
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Οη Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί ηεο Α' Σάμεσο, κεηά ην πέξαο ηεο πξνπαίδεπζεο αξρίδνπλ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρεηκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ηνπ 1 νπ έηνπο. 

Σα δε καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ησλ δχν εηψλ ηεο 

θνηηήζεσο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγφξηεο φζνλ αθνξά ηελ βαζκνινγία ηνπο: 

α.Θεσξεηηθά βαζηθά (Α.Ο.Β. 200) 

β.Θεσξεηηθά κε βαζηθά θαη εξγαζηεξηαθά (Α.Ο.Β 160) 

γ.Πξαθηηθά (Α.Ο.Β 120) 

Σα σο άλσ καζήκαηα θαηαλέκνληαη θαη ζε επηπιένλ δχν θαηεγνξίεο : 

α. ΓΔΝΗΚΑ, πνπ δηδάζθνληαη ζε φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ΜΤΝ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο Δθπαηδεχζεσο νη 

νπνίνη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ΓΔΝ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο 

καζεκάησλ: 

(1) Ξέλεο Γιψζζεο 

(2) Πιεξνθνξηθή 

(3) Ζιεθηξνηερλία 

(4) Αλψηεξα Μαζεκαηηθά 

(5) Ναπηηθή Ηζηνξία 

(6) Γηεπζπληηθή 

(7) Γίθαην 

(8) Γεληθέο Γλψζεηο 

(9) ηξαηησηηθή Αγσγή 

(10) Ναπηηθή Αγσγή 

β. ΔΗΓΗΚΑ, πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο, ζηηο νπνίεο 

θαηαλέκνληαη νη ζπνπδαζηέο ηεο ΜΤΝ θαη θαζνξίδνληαη ζηνπο νηθείνπο 

Καλνληζκνχο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ΓΔΝ. Οη νκάδεο 

ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ αλά εηδηθφηεηα είλαη: 

(1) ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ 

(α) Οηθνλνκία θαη Λνγηζηηθή 

(β) Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 

(γ) Αλψηεξα καζεκαηηθά 

(δ) Γίθαην 

(ε) Γηεπζπληηθή 

(2) ΑΡΜΔΝΗΣΔ 

(α) Ναπηηιία θαη Θαιάζζηεο Δπηζηήκεο 

(β) Ναππεγία 

(γ) Ναπηηθή Μεραλνινγία 

(δ) Γηεπζπληηθή 

(ε) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ Γισζζψλ 

(ζη) Ναπηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

(δ) Κχκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο 

(3) ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ / 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

(α) Ναπηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

(β) Πιεξνθνξηθή 

(γ) Ζιεθηξνληθή 

(δ) Ζιεθηξνηερλία 

(ε) Ναπηηιία θαη Θαιάζζηεο Δπηζηήκεο 

(ζη) Γηεπζπληηθή 
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(δ) Κχκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο 

(ε) Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 

(ζ) Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Ζ/Τ 

(η) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ Γισζζψλ 

(4) ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΟΠΛΧΝ 

(α) Ζιεθηξνληθή 

(β) Ζιεθηξνηερλία 

(γ) Ναπηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

(δ) Ναππεγία 

(ε) Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε 

(ζη) Ναπηηθή Μεραλνινγία 

(δ) Υεκεία 

(ε) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ 

Γισζζψλ 

(5) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

(α) Ζιεθηξνληθή 

(β) Ζιεθηξνηερλία 

(γ) Ναπηηθέο Μεραλέο 

(δ) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ 

Γισζζψλ 

(ε) Πιεξνθνξηθή 

(6) ΣΔΥΝΗΚΟΗ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

(α) Ναπηηθή Μεραλνινγία 

(β) Ναπηηθέο Μεραλέο 

(γ) Ναππεγία 

(δ) Ζιεθηξνηερλία 

(ε) Φπζηθή 

(ζη) Γηεπζπληηθή 

(δ) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ Γισζζψλ 

(7) ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

(α) Ζιεθηξνηερλία 

(β) Ζιεθηξνληθή 

(γ) Κχκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο 

(δ) Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα 

Τπνινγηζηψλ 

(ε) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ Γισζζψλ 

(8) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

(α) Αλψηεξα Μαζεκαηηθά 

(β) Σερληθή Οξνινγία Ξέλσλ 

Γισζζψλ 

(γ) Ζιεθηξνληθή 

(δ) Πιεξνθνξηθή 

(ε) Κχκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο 

(ζη) Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα 

Τπνινγηζηψλ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΡΗΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Θεξηλήο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηφδνπ, νη ζπνπδαζηέο ΜΤΝ 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Διέγρνπ Βιαβψλ (Δ/Β) θαη ζηε ζπλέρεηα επηβαίλνπλ ζε 

Πνιεκηθφ Πινίν ή Πινία, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην Θεξηλφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πινπ (ΘΔΠ), δηάξθεηαο ελφο κελφο πεξίπνπ. Ζ βαζκνινγία ησλ 

καζεκάησλ Δ/Β ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηή ησλ καζεκάησλ ηνπ ΘΔΠ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ΘΔΠ νη ζπνπδαζηέο ΜΤΝ εθπαηδεχνληαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά θαη 

ε ηειηθή βαζκνινγία ζε θάζε κάζεκα, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ 

Δθπαίδεπζεο, ιακβάλεηαη απφ εμέηαζε γξαπηή, πξνθνξηθή ή πξαθηηθή, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

ΟΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ηεο ΜΤΝ θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξα 

Πεδία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: Πξψην (Α΄), Γεχηεξν (Β΄), Σξίην (Γ΄) θαη Σέηαξην (Γ΄) ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: 

α. Πεδίν Α΄:  Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο: 
    Γηαρεηξηζηήο 
β. Πεδίν Β΄ : Ναπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ: 
   Αξκεληζηήο ,  Δπηρεηξήζεσλ / Δπηθνηλσληψλ. 
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γ. Πεδίν Γ΄ : Ναπηηθψλ πισλ: 
   Σερληθφο πισλ. 
δ. Πεδίν Γ΄ : Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ: 

   Ζιεθηξνιφγνο,  Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ,  

Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ, Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ. 

ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 

 

Μεηά ηελ απνθνίηεζε θαη νξθσκνζία, νη Νένη Κειεπζηέο ζπλερίδνπλ γηα 9-12 κήλεο 

ηελ θνίηεζε ηνπο ζηε ΜΤΝ, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ Δμεηδηθεχζεσο. 

 

Οη ζέζεηο ηεο θάζε Δμεηδηθεχζεσο  θαζνξίδνληαη απφ ην ΓΔΝ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Οη απνδηδφκελεο εμεηδηθεχζεηο αλά εηδηθφηεηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ 
 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΤΛΗΚΟΤ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΑΡΜΔΝΗΣΖ ΑΡΜΔΝΗΣΖ 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ – ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 
 ΡΑΓΗΟΔΝΣΟΠΗΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΣΖΜΑΣΧΝ 
 ΖΜΑΣΧΡΟ 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΟΠΛΧΝ 

  

ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΤΡΟΒΟΛΧΝ 
 ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΝΑΡΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΟΡΠΗΛΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 
 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔΚ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΖΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΘΤΠΟΒΡΤΥΗΑΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ   ΓΗΔΤΘΤΝΔΧ 

ΒΟΛΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΡΑΓΗΟΔΝΣΟΠΗΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΝΔΝΝΟΖΔΧ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΦΑΛΧΝ ΟΠΛΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

Σφζν θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηε ρνιή σο Γφθηκνη Τπαμησκαηηθνί, φζν θαη κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο σο Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί, έρνπλ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ηφζν νη ίδηνη, φζν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλείαο ηνπο, εθ’ φζνλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ άιια αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαηάμεψο ηνπο ζηε ρνιή ν ρξφλνο πξνζκεηξάηαη σο 

ζπληάμηκε ππεξεζία. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ πξναγσγή ηνπο θαη εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο είλαη: 
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α. ην βαζκφ ηνπ Κειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα.  

β. ην βαζκφ ηνπ Δπηθειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα. 

γ. ην βαζκφ ηνπ Αξρηθειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα. 

δ. ην βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηνχ, ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15 ρξφληα ζπλνιηθήο 

ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε .Μ.Τ.Ν., εθ ησλ νπνίσλ δχν 

ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηνχ 

Δπηπιένλ ζηνηρεία: 

Γηα ηηο ζρνιέο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ηζρχνπλ φζα αλαθέξακε γηα ηηο αληίζηνηρεο 

ηνπ ηξαηνχ. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ ζην αγψληζκα 

ηεο ειεχζεξεο θνιχκβεζεο 50 κ. 

πλζήθεο εξγαζίαο 

Υαξαθηεξηζηηθά επαγγέικαηνο: 

Ζ απαζρφιεζε ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Πνιεκηθνχ 

Ναπηηθνχ δελ δηαθέξεη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφ εθείλε ησλ ζπλαδέι- 

θσλ ηνπο ζηξαηησηηθψλ. Μφλν πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ρψξνο εξγαζίαο 

είλαη ηα πινία θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ πνπ έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζε λαχζηαζκνπο (π.ρ. αιακίλα, Κξήηε) ή ζηηο 

λαπηηθέο βάζεηο ηεο ρψξαο. Τπεξεηνχλ ζε θξεγάηεο, ππνβξχρηα, αληηηνξπηιηθά θ.ά., 

αιιά θαη ζε γξαθεία ζηελ μεξά.  

Ζ ηθαλφηεηα δηαβίσζεο εληφο ηνπ πινίνπ είλαη ζεκαληηθή. Γηα φζνπο δελ 

ππεξεηνχλ ζηα γξαθεία γίλνληαη λαπηηθά ηαμίδηα θαη γπκλάζηα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Απφθνηηνη 

ησλ ζρνιψλ απηψλ ηνλίδνπλ ην ζηνηρείν ηεο πεξηπέηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

επάγγεικά ηνπο θαη κηινχλ γηα ηε ζεκαζία ηεο αγάπεο γηα ηε ζάιαζζα. Οη απφθνηηνη 

ηεο ΝΓ ιακβάλνπλ ην βαζκφ ηνπ ζεκαηνθφξνπ θαη ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ 

ζηελ ππεξεζία 12ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο ΜΤΝ, 

πνπ μεθηλνχλ απφ ην βαζκφ ηνπ θειεπζηή, νξίδεηαη σο ειάρηζην δηάζηεκα παξακνλήο 

ηα 9 ρξφληα. 

ΦΟΛΗ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ (ΤΔ): 

Οη απφθνηηνη Τπαμησκαηηθνί ηεο ζρνιήο ππεξεηνχλ σο δηνηθεηηθνί ζηελ Π.Α. 

 θαη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: Μεηεσξνιφγνο, ππεχζπλνο 

άκπλαοαεξνδξνκίσλ, ππεχζπλνο πιεξνθνξηψλ ζηξαηνιφγνο θαη ηακεηαθφο.  

Ζ θνίηεζε είλαη δηεηήο θαη ππνρξεσηηθή θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ζρνιήο βξίζθνληαη 

ζην αεξνδξφκην Δ.ΓΔ. ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Δπηπιένλ ζηνηρεία: 
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Ηζρχνπλ φζα αλαθέξακε γηα ηα ηκήκαηα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Οη ππνςήθηνη Ίθαξνη 

θαη νη αληίζηνηρνη ηεο ΗΡ ππνβάιινληαη θαη ζηε δνθηκαζία ηεο θνιχκβεζεο. 

πλζήθεο Δξγαζίαο 
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο: 

Οη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο Ηθάξσλ παίξλνπλ ην βαζκφ ηνπ Αλζππνζκελαγνχ ησλ 

εηδηθνηήησλ, ζηηο νπνίεο εθπαηδεχηεθαλ θαη ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ ζην 

ζψκα 12 ρξφληα. Οη απφθνηηνη ησλ ππφινηπσλ ζρνιψλ νλνκάδνληαη κφληκνη 

ππαμησκαηηθνί κε ην βαζκφ ηνπ ζκελία. 

Σν επάγγεικα ησλ Ηθάξσλ ζπγθεληξψλεη ίζσο ην κεγαιχηεξν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο 

θαη πξφθεηηαη γηα κηα δνπιεηά πςειψλ απαηηήζεσλ, αιιά θαη γεκάηε ζπγθηλήζεηο. 

πσο θαη ν δηνηθεηήο ηεο ζρνιήο Ηθάξσλ αλαθέξεη ζηνλ πξφινγφ ηνπ ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο ζρνιήο, «ε γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ αιιά θαη ησλ 
πξνζφλησλ πνπ απαηηεί θάζε κία απφ ηηο δχν εηδηθφηεηεο είλαη ν νπζηαζηηθφο νδεγφο 

επηινγήο. κσο θπξίαξρν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ ςπρή θάζε 

λένπ… είλαη ε αγάπε γηα ηελ Αεξνπνξία». Απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη φζνπο επηιέμνπλ λα ζηειερψζνπλ ηελ Π.Α 

.  Ζ Μνλάδα βξίζθεηαη ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε ηνπ ΔΓΔ (Γήκνο Θέξκεο) θαη 

απέρεη απφ ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο 15 ρικ πεξίπνπ. 

ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΣΤΑ): 
Οη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο Μφληκνπο Τπαμησκαηηθνχο ηεο 

Π.Α. ΔΓΡΑ: ΓΔΚΔΛΔΗΑ.  Οη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη:  
κεραλνζπλζέηεο,  

ειεθηξνιφγνο, γεληθφο νπινπξγφο,  

κεραληθφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ,  

γεληθφο πιηθνλφκνο,  

κεραληθφο ηειεπηθνηλσληψλ, ειεγθηήο αεξάκπλαο,  

ζπληεξεηήο αεξνπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραληθφο ξαληάξ. 

Κη εδψ ε θνίηεζε δηαξθεί 2 ρξφληα θαη είλαη ππνρξεσηηθή. Οη ππνςήθηνη εηζάγνληαη 

απφ ην 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν. 

ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΚΑΥΩΝ 

Παιηφηεξα ε ΜΑ είρε μερσξηζηφ φλνκα ζηελ ρνιή 

Αεξνπνξίαο αιιά ηψξα απνηειεί ηκήκα ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Ίζσο ζα έπξεπε λα 

κεηνλνκαζηεί ζε «ζρνιή Γαηδάισλ»! ΔΓΡΑ: ΣΑΣΟΗ 

Απφ ην 1949 είλαη ην φλεηξν ησλ θαιψλ καζεηψλ γηαηί ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ήηαλ 

πάληα πνιχ κηθξφο θαη γηαηί ε Δπηζηήκε ηνπ Αεξνλαπηηθνχ Μεραληθνχ εκπεξηέρεη ηε 

καγεία ηνπ αεξνπιάλνπ . 

http://www.haf.gr/el/structure/units/day/units/sedes.asp
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Οη ηερληθνί αμησκαηηθνί ηεο Αεξνπνξίαο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηε 

δηαηήξεζε ζε πηεηηθή θαη πνιεκηθή εηνηκφηεηα φισλ ησλ ππεξζχγρξνλσλ 

αεξνζθαθψλ θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ (αεξνδξνκίσλ, ξαληάξ θ.ιπ.). 

Οη εηζαθηένη θαηεπζχλνληαη ζε ηξεηο εηδηθφηεηεο: Μεραληθνί, Ζιεθηξνληθνί θαη  

Αεξνπνξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Ζ θνίηεζε ζηελ ρνιή είλαη πνιχ απαηηεηηθή. 

ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη πεηζαξρία, καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα πςεινχ επηπέδνπ, 

ζπλερήο κειέηε. 

Οη απφθνηηνη ηεο ΜΑ εξγάδνληαη ζε ηερληθέο ζέζεηο ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία θαη 

φηαλ απνζηξαηεπηνχλ έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο εξγαζίαο ζηελ ειεχζεξε αγνξά. 

http://www.edu4u.gr/SchoolDetails.aspx?sxolh_id=826-%CE%95%CE%9A 

 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΦΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

(Α): 
Οη απφθνηηνη είλαη Μφληκνη Αμησκαηηθνί. Απνζηνιή ηεο 

ζρνιήο είλαη ε παξνρή αξκνληθά ζπλδπαζκέλεο, επηζηεκνληθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζρνιή ρσξίδεηαη ζε 7 ηκήκαηα: 

α. Ηαηξηθφ (εηζαγσγή απφ ην 3ν επηζηεκνληθφ πεδίν),β. νδνληηαηξηθφ (3ν πεδίν), 

γ. θηεληαηξηθφ (3ν),δ. θαξκαθεπηηθφ (3ν),ε. νηθνλνκηθφ (5ν), 

ζη. ζηξαηνινγηθφ (1ν πεδίν) θαη δ. ςπρνινγηθφ (1ν πεδίν). 

Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη 6 ρξφληα γηα ην ηαηξηθφ, 5 γηα 

ην θηεληαηξηθφ, νδνληηαηξηθφ, θαξκαθεπηηθφ θαη 4 γηα ηα ππφινηπα. 

 Ζ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε αθαδεκατθή (δηδάζθνληαη φια ηα καζήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ) θαη 

ζηξαηησηηθή. 

 

http://www.edu4u.gr/SchoolDetails.aspx?sxolh_id=826-%CE%95%CE%9A
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 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΟΡΙΩΝ 

 

ΜΑΘΖΜΑ 1= 12,4 ΜΑΘΖΜΑ 2=15,6 ΜΑΘΖΜΑ 3=16,8 ΜΑΘΖΜΑ 4=14,7 ΤΝΟΛΟ Α: 

Άζξνηζκα ησλ γξαπηψλ βαζκψλ: 12,4+15,6+16,8+14,7= 59,5 x2=119 

ΤΝΟΛΟ Β: Μαζήκαηα βαξχηεηαο: 12,4x1,3+15,6x0,7=16,12+10,92=27,04 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΗΧΝ (Α+Β)x100: 119+27,04=146,04 x100=14.604 κφξηα 

  

Δηδηθφ κάζεκα Ξέλεο γιψζζαο κε βαζκφ 15,9 (ην νπνίν έρεη ζπληειεζηή 2) Δπνκέλσο:: ΣΔΛΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΗΧΝ 14.604+15,9x2x100=17784 κφξηα  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη δχν εηδηθά καζήκαηα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ 

δχν εηδηθψλ καζεκάησλ. Ο κέζνο φξνο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ αλαγσγή ησλ βαζκψλ ησλ δχν 

καζεκάησλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. 

Έζησ φηη ν ππνςήθηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο εμεηάδεηαη ζε δχν (2) εηδηθά καζήκαηα, 

Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην, κε βαζκνχο 13,6 θαη 17,8 αληίζηνηρα (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ην 

2). Δπνκέλσο ν βαζκφο εηδηθνχ καζήκαηνο είλαη ν Μ.Ο. ηνπο δειαδή 15,7 θαη είλαη: ΣΔΛΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΗΧΝ 14.604+15,7x2x100=17744 κφξηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο έρεη εμεηαζζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία μέλεο γιψζζεο, ηφηε σο 

βαζκφο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε κία απφ ηηο 

μέλεο γιψζζεο απφ απηέο πνπ εμεηάζηεθε, ιακβάλεηαη ππφςε ν κεγαιχηεξνο βαζκφο απφ απηνχο 

πνπ πέηπρε ζηηο μέλεο απηέο γιψζζεο. 

Γ. Βαζκφο πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο 

δνθηκαζίεο αγσλίζκαηα πνπ δηαγσλίζηεθε ν ππνςήθηνο θαη ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε 

εθαηνζηνχ. 

Αλ ν ππνςήθηνο δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ ή γεληθήο 

παηδείαο πνπ επέιεμε λα εμεηαζζεί παλειιαδηθά, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). Γηα λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο γηα εηζαγσγή ζε ρνιέο ή ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ κάζεκα ηεο Οκάδαο 
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Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη επηιέμεη θαη ην νπνίν αλήθεη ζηα ηέζζεξα εμεηαδφκελα καζήκαηα ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ πνπ δειψλεη.  

ΧΟΛΕ ή ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΚΔΚΚΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ ή ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΚΚΕ ΕΞΕΣΑΕΚ ή  
ΠΡΑΚΣΚΚΕ ΔΟΚΚΜΑΚΕ  
1) Οριςμζνα τμιματα ι ςχολζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτοφν περαιτζρω κριτιρια 
για τθν ειςαγωγι των υποψθφίων ςε αυτά, ωσ ακολοφκωσ :  
-Σχολζσ ι τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά 
μαθήματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι) που αναφζρονται αναλυτικά ςτο ζντυπο τθσ 
Αίτθςθσ – Διλωςθσ.  
-Σχολζσ, για τθν ειςαγωγι ςτισ οποίεσ απαιτοφνται προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (Στρατιωτικζσ 
Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και Σχολζσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ)  
- Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτοφνται πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (ΤΕΦΑΑ).  
Επιςθμαίνεται ότι θ διλωςθ εξζταςθσ ςε ειδικό μάκθμα είναι υποχρεωτική για τθν εξζταςθ του 
υποψθφίου ςτο ειδικό μάκθμα για ειςαγωγι ςε ςχολζσ ι τμιματα που απαιτοφν ειδικό 
μάκθμα. Αντίκετα, θ διλωςθ είναι ενδεικτική τθσ επικυμίασ του για τθν ειςαγωγι ςε 
Στρατιωτικζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ και ΤΕΦΑΑ .  
Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για 
ειςαγωγι απαιτείται:  
α) για ςχολζσ/τμιματα με ειδικά μακιματα, θ επιτυχισ εξζταςθ ςε αυτά (βακμολογικι βάςθ το 
10 με άριςτα το 20).  
β) για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, τισ 

Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει να υποβάλει αίτηςη απευθείασ ςτο 

τρατό, ςτην Αςτυνομία, ςτην Πυροςβεςτική ή ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα 

που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που κα εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικεί ικανόσ 

ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ διατίκενται από τα Στρατολογικά 

Γραφεία, τα Αςτυνομικά Τμιματα, τθν Ρυροςβεςτικι και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ 

αντίςτοιχα. 

γ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει ςχετική αίτηςη ςτισ επιτροπζσ Τγειονομικήσ εξζταςησ και 
πρακτικήσ δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί απϋ το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων 
(Ιοφνιοσ 2016) και να ςυμμετάςχει ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα).  
Από τα παραπάνω (α), (β) και (γ) ςυνάγεται ότι υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν 
διλωςε επικυμία για Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ και Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, μπορεί τελικά να είναι 
υποψιφιοσ γι αυτζσ, αρκεί να ακολουκιςει τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτισ αντίςτοιχεσ 
προκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων. Ανάλογα, υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ 
δεν διλωςε επικυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψιφιοσ γι αυτά, αρκεί να 
υποβάλει ςχετικι αίτθςθ και δικαιολογθτικά ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και 
πρακτικισ δοκιμαςίασ. Αντίκετα, υποψιφιοσ που με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε εξζταςθ 
ςε ειδικό μάκθμα, δεν κα μπορζςει να εξεταςτεί ςε αυτό, ενϊ αν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό 
μάκθμα και τελικά δεν το εξεταςτεί, απλϊσ κα αποκλειςτεί από τα τμιματα που απαιτοφν 
εξζταςθ ςε αυτό.  
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ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

υντελεςτέσ  βαρύτητασ μαθημάτων 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ γηα εηζαγσγή ζηηο 

ζρνιέο  ζηα ηκήκαηα θαη ζηηο εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηκεκάησλ πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζε θάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ Δπηζηεκνληθά Πεδία ζα ππνινγίδνληαη ηα 

καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθφ 

Πεδίν, σο αθνινχζσο: 

A. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

1ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ 

α) Αξραα Διιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία 

(1,3) 

β) Ηζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκα πηά (0,7) 

3ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο 

α) Βηνινγία ΓεληθήΠαηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ελληά (0,9) 

β) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (,4) 

4ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

α) Νενειιεηθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β) Μαζεκαηηθ Γεληθήο αηδίαο κε ζπλειεζηή κεδέλθφκα πηά 

(0,7) 

Β. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ 

2ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ 

α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β) Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληιεζηή κεδλ θφκκα πηά (,7) 

3ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο 

α Βηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β) Υεκεία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα εά (0,7) 

4ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

α) Νενειιεληθή Γιψζζα κ ζπληιεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β) Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7) 

Γ. Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

3ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο 

α) Βηνινγία Γελθήο Παηδεία ε ζπληειεζηή κδέλ θφκκα εληά (0,9) 

β) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (0,4) 

4ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή λα θφκκα ηξία (1,3) 

β) Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεηή κεδέλ φκκα επη (0,7 

5ν  Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο 

α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3) 

β) Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κε ζπηειεζηήκεδέλ θφκκα επηά (0,7) 
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1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
 

ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΡΕΔΙΟΥ:Ανκρωπιςτικζσ, νομικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ  

Ραρουςίαςθ ςχολϊν από κ. Μπιλανάκθ (ΚΕΣΥΡ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ) 

Ρατιςτε εδϊ για να δείτε τθν Ραρουςίαςθ των ςχολϊν του 1ου πεδίου 

Αναλυτική παρουςίαςη  

 

 

 
1. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ 

ΠΔΓΗΟ 

 

ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ, ΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ  ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

Mπηιαλάθε Διεπζεξία, 

ΚΔΤΠ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ,  

2015-16  

ΒΑΔΗ -- ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΔΛ ΝΔΟ-

ΖΜΔΡΖΗΑ -- 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ 

2016 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ 

1.  ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
19.326 

 

2.  ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
19.874 

 

3.  ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΗΑ, 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 

ΗΟΝΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ 
11.352 

 

4.  ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΠΑΝ.ΜΑΚΔΓ. 
14.924 

 

5.  ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
13.331 

  

6.  ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
11.700 

 

7.  ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑ 11.559 
 

http://schoolpress.sch.gr/eperiodiko/1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF/
http://schoolpress.sch.gr/eperiodiko/1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF/
http://schoolpress.sch.gr/eperiodiko/files/2015/05/13.pdf
http://schoolpress.sch.gr/eperiodiko/files/2015/05/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B71.pdf
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ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

8.  ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
12.615 

 

9.  ΓΛΧΑ, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ & 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΧΝ 

ΥΧΡΧΝ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 

ΓΠΘ 
12.130 

 

10.  ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΧΝ 

ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
16.569 

 

11.  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ (ΑΓΡΗΝΗΟ) 

ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ 
11.066 

 

12.  ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ) 

ΠΑΝ.ΠΔΗΡΑΗΑ 
17.987 

 

13.  ΓΗΔΘΝΧΝ, ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΠΑΝΣΔΗΟ 
17.587 

 

14.  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΠΑΝ.ΜΑΚΔΓ. 
16.340 

 

15.  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

(ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 

ΓΠΘ 
13.593 

 

16.  ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΜΔΧΝ 

ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
17.349 

 

17.  ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΜΔΧΝ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ) 

ΠΑΝΣΔΗΟ 
16.570 

 

18.  ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
17.793 

 

19.  ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
17.098 

 

20.  ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

(ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 

ΓΠΘ 
15.033 

 

21.  ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (ΔΡΡΔ) 

ΑΠΘ 
15.411 

 

22.  ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (ΣΡΗΚΑΛΑ) 

ΠΑΝ.ΘΔΑΛΗΑ 
15.834 

 

23.  ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
13.333 

 

24.  ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΝΑΤΠΛΗΟ) 

ΠΑΝ.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ 
11.338 

 

25.  ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ 
11.752 

 

26.  ΘΔΑΣΡΟΤ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΠΘ 
13.609 

 

27.  ΘΔΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ 
11.515 

 

28.  ΘΔΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΠΘ 
11.275 

 

29.  ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΣΔΥΝΖ (ΑΘΖΝΑ) 

Α..Κ.Σ. 
13.417 

 

30.  ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
8.835 

 

31.  ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑ 
16.000 
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(ΑΘΖΝΑ) 

32.  ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
15.851 

 

33.  ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΗΧΑΝΝΗΝΑ) 

ΠΑΝ.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
13.851 

 

34.  ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΡΔΘΤΜΝΟ) 

ΠΑΝ.ΚΡΖΣΖ 
13.501 

 

35.  ΗΣΟΡΗΑ & ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ 

(ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 

ΓΠΘ 
12.787 

 

36.  ΗΣΟΡΗΑ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΗΟΝΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ 
12.381 

 

37.  ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ 

ΑΓΑΘΧΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 

ΠΑΝ.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ 
12.934 

 

38.  ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 

(ΒΟΛΟ) 

ΠΑΝ.ΘΔΑΛΗΑ 
14.252 

 

39.  ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
5.200 

 

40.  ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
5.652 

 

41.  ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
14.890 

 

42.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

(ΚΟΡΗΝΘΟ) 

ΠΑΝ.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ 
13.207 

 

43.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 

& ΗΣΟΡΗΑ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 

ΠΑΝ.ΑΗΓΑΗΟΤ 
11.682 

 

44.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΠΑΝΣΔΗΟ 
14.805 

 

45.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

(ΚΟΜΟΣΖΝΖ) -ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΓΠΘ 
13.005 

 

46.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

(ΚΟΜΟΣΖΝΖ) -ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΓΠΘ 
13.108 

 

47.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
11.131 

 

48.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΠΑΝΣΔΗΟ 
14.538 

 

49.  ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) ΠΑΝΣΔΗΟ 
15.408 

 

50.  ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΠΑΝ.ΑΗΓΑΗΟΤ 
12.010 

 

51.  ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΖΣΖ 
12.742 

 

52.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ, ΗΣΟΡΗΑ & 

ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
13.982 

 

53.  ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΡΟΓΟ) 

ΠΑΝ.ΑΗΓΑΗΟΤ 
11.433 

 

54.  ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & 

ΣΔΥΝΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΠΑΝ.ΜΑΚΔΓ. 
15.750 

 

55.  ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ 
13.352 
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56.  ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
13.608 

 

57.  ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

(ΚΔΡΚΤΡΑ) 

ΗΟΝΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ 
11.605 

 

58.  ΝΟΜΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ 
18.229 

 

59.  ΝΟΜΗΚΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΠΘ 
17.938 

 

60.  ΝΟΜΗΚΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΓΠΘ 
17.409 

 

61.  ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΚΑΗ 

ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ (ΚΔΡΚΤΡΑ) 

ΗΟΝΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ 
16.124 

 

62.  ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 

(ΗΧΑΝΝΗΝΑ) 

ΠΑΝ.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
8.617 

 

63.  ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΘΔΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
10.726 

 

64.  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

(ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
16.357 

 

65.  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & 

ΗΣΟΡΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

ΠΑΝΣΔΗΟ 
15.579 

 

66.  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

(ΡΔΘΤΜΝΟ) 

ΠΑΝ.ΚΡΖΣΖ 
12.517 

 

67.  ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ 

ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 

(ΚΟΡΗΝΘΟ) 

ΠΑΝ.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ 
14.039 

 

68.  ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
16.215 

 

69.  ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

& ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) 

ΠΑΝ.ΑΗΓΑΗΟΤ 
11.060 

 

70.  ΛΑΒΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ 
14.221 

 

71.  ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ 

(ΚΔΡΚΤΡΑ) 

ΗΟΝΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ 
12.056 

 

72.  ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ 

ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΗΑΣΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
13.287 

 

73.  ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ 
16.372 

 

74.  ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΠΘ 
16.380 

 

75.  ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΠΑΝ.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
14.895 

 

76.  ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ 
13.666 

 

77.  ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ 
15.197 

 

78.  ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΖΣΖ 
14.166 

 

79.  ΦΗΛΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

& ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

ΔΚΠΑ 
15.671 

 

80.  ΦΗΛΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

& ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) 

ΠΑΝ.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
14.059 

 

81.  ΦΗΛΟΟΦΗΑ & ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΑΠΘ 
15.380 

 

82.  ΦΗΛΟΟΦΗΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ 
13.092 
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83.  ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ (ΡΔΘΤΜΝΟ) 

ΠΑΝ.ΚΡΖΣΖ 
12.612 

 

84.  ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) - ΔΚΠΑ ΔΚΠΑ 
17.725 

  

85.  ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) - 

ΠΑΝΣΔΗΟ 

ΠΑΝΣΔΗΟ 
17.381 

 

86.  ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΠΘ 
17.517 

  

87.  ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ (ΡΔΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΖΣΖ 
17.121 

 

 
 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ 1oπ ΠΔΓΗΟΤ 

 

1. ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ – 

 ΣΡΑΣΗΧΣ.ΝΟΜ.ΤΜΒ. (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ 
ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 19.146 

 

2. ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ 19.043 
 

 

ΑΝΧΣΑΣΔ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΔ ΑΚΑΓΖΜΗΔ 1oπ ΠΔΓΗΟΤ 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 

ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΒΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΑΔΑ ΗΧΑΝ 10.708 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 

ΚΑΗ ΦΑΛΣΗΚΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 
ΑΔΑ ΚΡΖΣΖ 6.990 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ ΑΔΑ ΑΘΖΝΑ 10.309 
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΒΔΛΛΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΑΔΑ ΗΧΑΝ 9.945 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 
ΑΔΑ ΚΡΖΣΖ 9.800 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ 
ΑΔΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

10.309 

7.165 
 

 

 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ1oπ ΠΔΓΗΟΤ 

 

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

ΑΣ.ΥΟΛΔ 

(ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ) 

17.896/ 
17.679/ 

17.805 
   

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
(ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ) 

16.650/ 

15.837/ 

16.565 
 

ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ 
ΑΣ.ΥΟΛΔ 

ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ 

16.388/ 

15.439/ 

16.191 
 

 

ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 1oπ ΠΔΓΗΟΤ 

 

 

ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ .Π.Α. 17.929/ 
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 (ΜΟΝΟ ΓΗΑ 

ΠΟΛΗΣΔ) 12.046/ 

16.265/ 

1.227 
 

ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

.Π.Α. 

(ΜΟΝΟ ΓΗΑ 

ΠΟΛΗΣΔ) 

16.689/ 

9.514/ 

2.706 
 

 

ΣΔΗ 1oπ ΠΔΓΗΟΤ 

 

 

1.ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (ΑΘΖΝΑ) 
ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 12.403 

 

2.ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 
ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 11.832 

 

3.ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 14.543 
 

4.ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ 12.544 
 

5.ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ (ΑΡΣΑ) ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 10.735 
 

6.ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ 

(ΕΑΚΤΝΘΟ) - ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΔ 

ΣΔΗ ΗΟΝΗΧΝ 8.467 
 

7.ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ 

(ΑΘΖΝΑ) 
ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 12.412 

 

8.ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΜΔΧΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔ 
(ΚΑΣΟΡΙΑ) 

ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ 6.056 
 

9. ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΜΔΧΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔ 
(ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 
 

 

5.904 
 

 

ΑΝΧΣΔΡΔ ΥΟΛΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1oπ ΠΔΓΗΟΤ 

 

 

1. ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΡΖΣΖ (ΑΣΔΚ) 
ΑΣΔ 12.465 

 

2. ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΡΟΓΟΤ (ΑΣΔΡ) 
ΑΣΔ 12.378 

 

 
 
 

 
2. ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟ ΠΕΔΚΟ ΙΕΣΚΚΩΝ ΚΑΚ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΚΩΝ ΕΠΚΣΗΜΩΝ 

ΠΑΝΕΠΚΣΗΜΚΑ 
Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΚΣΕΡΚΟΤ 

 

1.  
ΤΜΘΜΑ  ΙΔΥΜΑ 

ΒΑΕΚ  
2015-16 

2.  ΑΓΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΡΟΓΑΦΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 14.942 
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3.  ΑΓΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΡΟΓΑΦΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) 

ΑΡΘ 13.935 
 

4.  ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ 
(ΑΘΘΝΑ) 

ΓΕΩΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝ. 15.194 
 

5.  ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 19.999 
 

6.  ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.226 
 

7.  ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 18.483 
 

8.  ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.802 
 

9.  ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΘ) ΔΡΘ 13.892 
 

10.  ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ. ΡΑΤΩΝ 15.139 
 

11.  
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 

ΡΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΚΘΤΘΣ 

13.142 
 

12.  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 18.335 
 

13.  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΑΚΛΕΙΟ) ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 18.063 
 

14.  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 18.246 
 

15.  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 18.107 
 

16.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17.788 
 

17.  ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
(ΠΔΙΡΑΙΑ) 

ΡΑΝ ΡΕΙΑΙΑ 13.662 
 

18.  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΘΝΑ) ΓΕΩΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝ. 17.765 
 

19.  ΒΙΟΧΘΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΙΣΑ) ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 17.840 
 

20.  ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ (ΑΘΘΝΑ) ΧΑΟΚΟΡΕΙΟ 11.324 
 

21.  ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΘΝΘ) ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 5.941 
 

22.  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 13.468 
  

23.  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 12.991 
 

24.  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 10.887 
 

25.  ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 17.120 
 

26.  ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΒΟΛΟΣ) 

ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13.317 
 

27.  ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΓΟΤΙΚΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 

ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.485 
 

28.  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΡΟΩΝ (ΟΕΣΤΙΑΔΑ) 

ΔΡΘ 6.582 
 

29.  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 11.187 
 

30.  ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΓΙΝΙΟ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 11.719 
 

31.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΘΑΚΛΕΙΟ) ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 10.066 
 

32.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΗΩΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΩΝ 
(ΑΘΘΝΑ) 

ΓΕΩΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝ. 15.272 
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33.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΟΥ 
(ΑΘΘΝΑ) 

ΓΕΩΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝ. 17.445 
 

34.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 10.388 
 

35.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΑΚΛΕΙΟ) ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 12.590 
 

36.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 17.793 
 

37.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) 

ΑΡΘ 17.098 
 

38.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
(ΚΟΜΟΤΘΝΘ) 

ΔΡΘ 15.033 
 

39.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΕΣ) ΑΡΘ 15.411 
 

40.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΤΙΚΑΛΑ) ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.834 
 

41.  ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ (ΑΘΘΝΑ) ΓΕΩΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝ. 16.400 
 

42.  ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΘΝΘ) ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 6.674 
 

43.  ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
(ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΡΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15.091 
 

44.  ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ (ΑΘΘΝΑ) 

ΕΜΡ 16.024 
 

45.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΘΝΑ) 

ΕΜΡ 18.628 
 

46.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) 

ΑΡΘ 18.100 
 

47.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 

ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  16.540 
 

48.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΘ) 

ΔΡΘ 15.971 
 

49.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΡΑΤΑ) 

ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 17.137 
 

50.  ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ   (ΧΑΝΙΑ) μετονομάστηκε 

ΡΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΚΘΤΘΣ 

15.632 
 

51.  ΘΔΑΣΡΟΤ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 13.609 
 

52.  ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 14.890 
 

53.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 16.060 
 

54.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 15.750 
 

55.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.633 
 

56.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 13.880 
 

57.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 12.239 
 

58.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ 

ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 10.471 
 

59.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ 
(ΘΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ 

ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 12.676 
  

60.  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ 
(ΘΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ 

ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 13.388 
 

61.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΙΑΣ & ΘΕΩΙΑΣ ΤΘΣ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΕΚΡΑ 13.982 
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(ΑΘΘΝΑ) 

62.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.492 
 

63.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.827 
 

64.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ (ΡΑΤΑ) 

ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 15.111 
 

65.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΓΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 15.253 
 

66.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ (ΧΙΟΣ) ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 9.194 
 

67.  
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ ΡΟΩΝ   (ΧΑΝΙΑ) 

ΡΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΚΘΤΘΣ 

10.758 
 

68.  
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ & ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ     (ΧΑΝΙΑ) 

ΡΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΚΘΤΘΣ 

13.727 
 

69.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ & ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ (ΞΑΝΘΘ) ΔΡΘ 13.375 
 

70.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΗΑΝΘ) ΡΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ 11.008 
 

71.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΘ) ΔΡΘ 11.417 
 

72.  
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 

ΡΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΚΘΤΘΣ 

12.233 
 

73.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 

ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 9.823 
 

74.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΚΟΗΑΝΘ) 

ΡΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. 12.306 
 

75.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΘΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 
(ΣΥΟΣ) 

ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 9.117 
 

76.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 12.794 
 

77.  ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΒΟΛΟΣ) 

ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11.625 
 

78.  ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΟΝΑΥΡΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 17.394 
 

79.  ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 18.467 
 

80.  ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16.986 
 

81.  ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 17.856 
 

82.  ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΗΑΝΘ) ΡΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. 15.792 
 

83.  ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΔΝΔΣΙΚΗ 
(ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ) 

ΔΡΘ 18.003 
 

84.  ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ & ΤΕΧΝΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 15.750 
 

85.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 13.352 
 

86.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 13.608 
 

87.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΚΕΚΥΑ) ΙΟΝΙΟ ΡΑΝ/ΜΙΟ 11.605 
 

88.  ΝΑΥΡΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 18.076 
 

89.  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΘΝΘ) ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 8.082 
 

90.  ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.617 
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91.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)  ΑΠΘ 16.039 
 

92.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΔΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 11.846 
 

93.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 15.520 
 

94.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ 12.206 
 

95.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΔΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 15.114 
 

96.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΥΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 14.557 
 

97.  ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 16.919 
 

98.  ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΙΡΟΛΘ) ΡΑΝ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 12.375 
 

99.  ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΤΘ ΒΙΟΙΑΤΙΚΘ (ΛΑΜΙΑ) ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16.087 
 

100.  ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 17.130 
 

101.  ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14.742 
 

102.  ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 16.053 
 

103.  ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΘ) ΔΡΘ 13.892 
 

104.  ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 15.139 
 

105.  ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΡΑ 13.158 
 

106.  ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 
(ΠΔΙΡΑΙΑ) 

ΡΑΝ. ΡΕΙΑΙΑ 12.703 
 

107.  ΤΕΧΝΩΝ ΘΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΚΥΑ) ΙΟΝΙΟ ΡΑΝ/ΜΙΟ 12.056 
 

108.  ΦΥΣΙΚΘΣ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 16.608 
 

109.  ΦΥΣΙΚΘΣ (ΘΑΚΛΕΙΟ) ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 14.261 
 

110.  ΦΥΣΙΚΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 15.883 
 

111.  ΦΥΣΙΚΘΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.158 
 

112.  ΦΥΣΙΚΘΣ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 14.731 
 

113.  ΧΘΜΕΙΑΣ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ 17.011 
 

114.  ΧΘΜΕΙΑΣ (ΘΑΚΛΕΙΟ) ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ 15.121 
 

115.  ΧΘΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 16.195 
 

116.  ΧΘΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.241 
 

117.  ΧΘΜΕΙΑΣ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 15.790 
 

118.  ΧΘΜΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΜΡ 18.047 
 

119.  ΧΘΜΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ 17.596 
 

120.  ΧΘΜΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ 17.062 
 

121.  ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ (ΠΔΙΡΑΙΑ) ΡΑΝ. ΡΕΙΑΙΑ 13.977 
 

 
ΣΡΑΣΚΩΣΚΚΕ ΧΟΛΕ 2

ου
 ΠΕΔΚΟΤ 
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1.  

ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΡΛΑ                      ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
16.095/ 

15.012 
 

2.  

ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ                        ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
17.642/ 

17.231 
 

3.  ΙΚΑΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΑΜΥΝΑΣ            ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ  

4.  

ΙΚΑΩΝ (ΣΙ) ΙΡΤΑΜΕΝΟΙ                              ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 

17.786 

16.354 

7.976 
 

5.  

ΙΚΑΩΝ (ΣΙ) ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 

18.625 

18.235 

9.014 
 

6.  ΙΡΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙ)                          ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ ------------ 

7.  

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)          ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
14.790 

12.152 
 

8.  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – 
ΟΡΛΑ    

ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
14.532 

13.356 
 

9.  
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – 
ΣΩΜΑΤΑ  

ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
15.678 

14.660 
 

10.  

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ              ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 

17.662 

16.717 

6.581 
 

11.  

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ        ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
17.838 

16.883 
 

12.  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΟΡΟΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)      ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 

16.348 

15.486 

11.869 
 

13.  

ΥΡΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΟΡΟΙΑΣ (ΣΥΔ)        ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
17.596 

16.974 
 

 
ΑΚΑΔΗΜΚΕ ΕΜΠΟΡΚΚΟΤ ΝΑΤΣΚΚΟΤ  2ου ΠΕΔΚΟΤ 

1. ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ        Α.Ε.Ν. 

9.524 

7.185 

9.352 

6.940 
 

2. ΣΧΟΛΘ ΡΛΟΙΑΧΩΝ        Α.Ε.Ν. 11.036 
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8.241 

10.645 

10.555 
 

 
ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΚΑΣΚΚΕ ΑΚΑΔΗΜΚΕ 2ου ΠΕΔΚΟΤ 

 

1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΘΛΙΩΝ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΕΑ ΑΘΘΝΑΣ 
6.235/ 

5.322 
  

2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΘΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 
6.526/ 

4.129 
  

ΑΣΤΝΟΜΚΚΕ ΧΟΛΕ 2ου ΠΕΔΚΟΤ 
 

1. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΡΟΛΙΤΕΣ) 

17.896 

17.679 

17.805 
 

2. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 

16.650 

15.837 

16.565 
 

3. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
                                                                       

ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΡΟΛΙΤΕΣ) 

16.388 

15.439 

16.191 
 

ΧΟΛΕ ΠΤΡΟΒΕΣΚΚΗ ΑΚΑΔΗΜΚΑ 2ου ΠΕΔΚΟΤ 
 

1. ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΥΡΟΡΥΑΓΩΝ            

Σ.Ρ.Α. 
(ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ 
ΡΟΛΙΤΕΣ) 

17.929 

12.046 

16.265 

1.227 
 

2. ΣΧΟΛΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ            

Σ.Ρ.Α. 
(ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ 
ΡΟΛΙΤΕΣ) 

16.689 

9.514 

2.706 
 

ΣΕΚ 2ου ΠΕΔΚΟΤ 
 

1. ΓΑΦΙΣΤΙΚΘΣ (ΑΘΘΝΑ) - ΓΑΦΙΣΤΙΚΘΣ ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 11.697 
 

2. ΓΑΦΙΣΤΙΚΘΣ (ΑΘΘΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 5.688 
 

3. ΔΑΣΟΡΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΜΑ) 

ΤΕΙ 
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ 

5.190 
 

4. ΔΑΣΟΡΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΕΝΘΣΙ) 

ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 4.382 
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5. ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΘΣΘΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΘΝΑ) 

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 8.056 
 

6. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 5.192 
 

7. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) 
ΤΕΙ 
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ 

3.815 
 

8. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΗΑΝΘ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 4.026 
 

9. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.593 
 

10. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΑΤΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 6.229 
 

11. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΕΙΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 10.927 
 

12. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 5.318 
 

13. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΘΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 10.180 
 

14. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 8.770 
 

15. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 4.585 
 

16. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΕΙΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 9.291 
 

17. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 3.756 
 

18. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 
(ΡΕΙΑΙΑΣ) 

ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 7.138 
 

19. ΛΑΙΚΘΣ & ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ (ΑΤΑ) ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ 10.735 
 

20. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 10.603 
 

21. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΡΕΙΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 10.555 
 

22. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 5.802 
 

23. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 
(ΑΘΘΝΑ) 

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 11.154 
 

24. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 
(ΑΘΘΝΑ) 

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 10.352 
 

25. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΡΕΙΑΙΑΣ) 

ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 10.706 
 

26. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΤΕ (ΕΘΥΜΝΟ) 

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 3.021 
 

27. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΥΡΑΝΣΘΣ ΤΕ (ΚΟΗΑΝΘ) - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΥΡΑΝΣΘΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 
1.566 

 

28. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΥΡΑΝΣΘΣ ΤΕ (ΚΟΗΑΝΘ) - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 
2.168 

 

29. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΑΘΘΝΑ)  ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 13.642 
 

30. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΑΤΑ)  ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ 7.966 
 

31. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΘΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 10.210 
 

32. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 12.776 
 

33. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)  ΤΕΙ 9.417 
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ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ 

34. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΙΑ)  ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 8.076 
 

35. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)  ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 10.233 
 

36. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΛΑΙΣΑ)  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9.823 
 

37. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΝΑΥΡΑΚΤΟΣ)  ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 9.227 
 

38. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΣΕΕΣ)  ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ 10.810 
 

39. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΣΡΑΤΘ)  ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 8.829 
 

40. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ 
(ΧΑΛΚΙΔΑ) 

ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 8.018 
 

41. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ         (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

ΤΕΙ 
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ 

3.531 
  

42. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ 
ΤΕ 

ΤΕΙ 
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ 

3.087 

43. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ & 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) 

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 3.862 
 

44. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΗΑΝΘ) -
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ 

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 
1.560 

 

45. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΗΑΝΘ) -
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 
3.476 

 

46. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 7.131 
 

47. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7.053 
 

48. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΑΤΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 8.691 
 

49. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΕΙΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 13.081 
 

50. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΕΣ)  ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ 6.508 
 

51. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 6.759 
 

52. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 8.426 
 

53. ΝΑΥΡΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΘΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 11.965 
 

54. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΤΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 10.925 
 

55. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΤΩΝ (ΔΑΜΑ) 
ΤΕΙ 
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ 

7.649 
 

56. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 9.107 
 

57. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΙΣΑ)  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.799 
 

58. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΑΤΑ)  ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 7.477 
 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ 2105741999, 6977018936 ελίδα 82 

 

59. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΡΕΙΑΙΑΣ)  ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ 9.602 
 

60. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΙΚΑΛΑ)  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.669 
 

61. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ 
(ΑΘΘΝΑ) - ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & 
ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 

8.066 
  

62. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ 
(ΑΘΘΝΑ) - ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 
8.665 

 

63. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΣΕΕΣ) 
- ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & 
ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ 

4.263 
 

64. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΤΕ (ΣΕΕΣ) 
- ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  

ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ 
4.610 

 

65. ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΘΣ 
(ΑΘΘΝΑ) 

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 5.863 
 

66. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΘΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ 6.017 
 

67. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΙΡΛΟΥ ΤΕ (ΚΑΔΙΤΣΑ) 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.998 
 

68. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΩΝ 
(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 6.070 
 

69. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ 
(ΛΘΞΟΥΙ) 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 5.859 
 

70. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 13.194 
 

71. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 7.006 
 

72. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 11.904 
 

73. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 9.049 
 

74. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8.849 
 

75. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)  ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 10.825 
 

76. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΑΤΑ)  ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ 10.908 
 

77. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΘΑΚΛΕΙΟ)  ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ 11.460 
 

78. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)  ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 12.496 
  

79. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ 11.308 
 

80. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΛΑΙΣΑ)  ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11.675 
 

81. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΟΝΩΝ (ΦΛΩΙΝΑ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. 10.946 
 

82. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΗΑΚΥΝΘΟΣ) - 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 8.467 
 

83. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΗΑΚΥΝΘΟΣ) - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 6.393 
 

84. ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ & ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ 12.412 
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ΑΠΑΚΣΕ 2ου ΠΕΔΚΟΤ 

 

1. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ-
ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ 

ΑΣΡΑΙΤΕ 
7.648 

 

2. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ-
ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΩΝ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ 

ΑΣΡΑΙΤΕ 
6.450 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ ΑΣΡΑΙΤΕ 8.712 
 

4. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΚΣΚΚΩΝ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ ΑΣΡΑΙΤΕ 7.160 
 

 

 

 
 

ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Ή ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ 

ΔΤΚΟΛΙΕ  
Για τουσ υποψηφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ 
επιςθμαίνονται τα εξισ :  
Α) οι μαθητζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ πρζπει να υποβάλουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο 
Λφκειό τουσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ, δθλαδι μζχρι 29 
Φεβρουαρίου.  
Β) Οι απόφοιτοι που κα υποβάλουν Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ, κα πρζπει μαηί με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ να κατακζςουν και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά.  
Αιτήςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία (μετά την 29 
Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ 
λόγουσ (π.χ. ςπάςιμο χεριοφ ι προςωρινι αναπθρία των άνω άκρων από γεγονόσ που 
μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ).  
Επιςθμαίνουμε ότι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ των μακθτϊν και αποφοίτων με 

αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται 

προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ δίνονται με ςχετικι εγκφκλιό μασ. 

ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΟΒΑΡΕ ΠΑΘΗΕΙ (5% ΦΩΡΙ 

ΕΞΕΣΑΕΙ)  
Οι μακθτζσ ΓΕΛ - πάςχοντεσ από ςοβαρζσ πακιςεισ ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί από τισ ειδικζσ 

επταμελείσ επιτροπζσ του Ν.3794/2009. Οι υποψιφιοι αυτοί υποβάλλουν απευκείασ 

μθχανογραφικό δελτίο το Σεπτζμβριο για το 5% των κζςεων ειςακτζων με κριτιριο το βακμό 

του απολυτθρίου τουσ, το οποίο οφτωσ ι άλλωσ αποκτάται ενδοςχολικά. Αν ωςτόςο κάποιοσ 

από τουσ μακθτζσ με ςοβαρζσ πακιςεισ επικυμεί τθ ςυμμετοχι του και ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ, υποβάλλει Αίτθςθ-Διλωςθ και ςυμμετζχει κανονικά και ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 
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ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΙΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΚΑ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΕ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Θ ΕΚΔΚΚΕ 
ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΔΤΚΟΛΚΕ  
Για τουσ υποψηφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ 
επιςθμαίνονται τα εξισ :  
Α) οι μαθητζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ πρζπει να υποβάλουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο 
Λφκειό τουσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ, δθλαδι μζχρι 29 
Φεβρουαρίου.  
Β) Οι απόφοιτοι που κα υποβάλουν Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ 
εξετάςεισ, κα πρζπει μαηί με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ να κατακζςουν και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά.  
Αιτήςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία (μετά την 29 
Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ 
λόγουσ (π.χ. ςπάςιμο χεριοφ ι προςωρινι αναπθρία των άνω άκρων από γεγονόσ που 
μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ).  
Επιςθμαίνουμε ότι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ των μακθτϊν και αποφοίτων με 

αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται 

προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ δίνονται με ςχετικι εγκφκλιό μασ. 
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