
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                     

    Μαροφςι,  15 - 4 - 2014      

ΔΔεελλττίίοο  ΣΣφφπποουυ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΞΞΕΕΣΣΑΑΕΕΩΩΝΝ  22001144    

  

Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάςεων 2014    

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 

 

Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάςεων 2014. 

α) Στισ 21 Μαΐου λιγουν τα μακιματα του ςχολικοφ ζτουσ  2013-2014 . 

β) Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ  των υποψθφίων των θμεριςιων και εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και 
των θμεριςιων και εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ-ΟΜΑΔΑ Βϋ) για ειςαγωγι ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα αρχίςουν τθν Τετάρτθ 28-5-2014, ενϊ οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ των 
υποψθφίων των θμεριςιων και εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ-ΟΜΑΔΑ Αϋ) κα αρχίςουν τθν 
Ρζμπτθ 29-05-2014. Οι εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων κα ξεκινιςουν το Σάββατο 21-6-2014. Η 
Υγειονομικι Εξζταςθ και Ρρακτικι Δοκιμαςία των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ 
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) κα διεξαχκεί από 23-6-2014 ωσ και 4-7-2014. Τζλοσ, οι 
επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ κα αρχίςουν τθν Ρζμπτθ 19-6-2014. 

γ) Οι απολυτιριεσ εξετάςεισ για τα μακιματα που εξετάηονται ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ για τθν Γϋ 
τάξθ των θμεριςιων και τθ Δϋ τάξθ των εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων κα ξεκινιςουν τθν Ραραςκευι 13-6-
2014 για όςουσ κα ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ και κα διενεργθκοφν με βάςθ το πρόγραμμα 
που καταρτίηει το κάκε λφκειο χωριςτά. 

δ) Οι απολυτιριεσ και πτυχιακζσ εξετάςεισ θμεριςιων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ και Βϋ) ςε επίπεδο 
ςχολικισ μονάδασ κα ξεκινιςουν τθν Ραραςκευι 20-6-2014 και κα διενεργθκοφν με βάςθ το πρόγραμμα 
που καταρτίηει το κάκε λφκειο χωριςτά. 

 

Συνθμμζνα ανακοινϊνεται το πλιρεσ πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων 2014 και αναλυτικά : 

1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 

3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

4. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014  ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ) 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

  

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 
Τ.Κ. – Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι 

Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr  
E-mail: press@minedu.gov.gr 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 
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Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ  

Στισ αρχζσ Μαΐου, όλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, ςτο 
Λφκειο ςτο οποίο υπζβαλαν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ του Φεβρουαρίου, κα αποκτιςουν  το δελτίο εξεταηομζνου, 
με το οποίο κα προςζρχονται ςτο εξεταςτικό κζντρο κατά τισ θμζρεσ των εξετάςεων. Στο δελτίο εξεταηομζνου 
κα αναγράφεται  και το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό κζντρο, ςτο οποίο κα πρζπει οι υποψιφιοι  να προςζρχονται 
για τθν εξζταςθ ςτα πανελλαδικά μακιματα ι ςε τυχόν ειδικά μακιματα. 

Στα μζςα Ιουνίου, όλοι οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, ςτο Λφκειο ςτο 
οποίο υπζβαλαν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ του Φεβρουαρίου, κα προςζλκουν για να αποκτιςουν προςωπικό 
κωδικό αςφαλείασ (password), για να τον χρθςιμοποιιςουν κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι του 
μθχανογραφικοφ τουσ δελτίου.  

Η υποβολι των μθχανογραφικϊν δελτίων κα γίνει και φζτοσ θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου, από τα 
μζςα Ιουνίου ωσ τισ αρχζσ Ιουλίου. Το ζντυπο μθχανογραφικό δελτίο κα ζχει ιδθ ανακοινωκεί από το Μάιο. 
Οι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων (χωρίσ νζα εξζταςθ) κα μποροφν να αποκτοφν προςωπικό κωδικό 
αςφαλείασ (password) ςε όποιο Λφκειο τουσ εξυπθρετεί. 

Πςοι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ εμπίπτουν ςτθν ειδικι κατθγορία των υποψθφίων-
παςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ (για ειςαγωγι ςτο 5% των κζςεων ειςακτζων), ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί 
από ςυγκεκριμζνα νοςοκομεία για τθν πάκθςι τουσ. Οι υποψιφιοι αυτοί εφόςον δεν επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ κα αποκτιςουν ενδοςχολικό απολυτιριο (εκτόσ αν είναι ιδθ 
απόφοιτοι) και κα υποβάλουν ειδικό μθχανογραφικό δελτίο ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου. 

Για όλεσ τισ παραπάνω διαδικαςίεσ οι υποψιφιοι κα ενθμερϊνονται από τα Λφκειά τουσ με 
ςχετικζσ εγκυκλίουσ. Ραράλλθλα, ενθμερωτικό υλικό, εγκφκλιοι, υποδείγματα κλπ κα αναρτϊνται και ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.  

Ακολουκεί ςε 4 ςυνθμμζνουσ πίνακεσ το αναλυτικό πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων 2014. 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

ΗΜΕΡΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΤΕΤΑΤΗ 28-5-2014 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

-ΦΥΣΙΚΗ 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

-ΙΣΤΟΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΑ 2-6-2014 

-ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΚΥΚΛΩΝ) 

ΤΕΤΑΤΗ 4-6-2014 

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

 

-ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΡΑΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ) 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014 

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

-ΧΗΜΕΙΑ 

-ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ 

 

-ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & 

ΡΑΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ 

ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ) 

ΤΙΤΗ 10-6-2014 

-ΙΣΤΟΙΑ 

-ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΚΥΚΛΩΝ) 

ΡΕΜΡΤΗ 12-6-2014 -ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

                                      

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 08:30 π.μ., κοινι για τουσ υποψθφίουσ θμεριςιων και εςπερινϊν Λυκείων.  

Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ  08.00 π.μ. 

Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ είναι τρεισ (3) ϊρεσ. 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) 

 ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΡΕΜΡΤΗ 29-5-2014 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΙΤΗ 03-6-2014 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 13-6-2014 -ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 

-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-6-2014 -ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ ΙΙ 

-ΓΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ 

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

-ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

-ΑΝΘΟΚΗΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ 

-ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΔΕΥΤΕΑ 16-6-2014 -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΝΣΕΩΝ 

-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

-ΑΓΩΓΗ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΤΙΤΗ 17-6-2014 -ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ ΙΙ 

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 

-ΦΥΤΙΚΗ ΡΑΑΓΩΓΗ 

-ΑΧΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΕΤΑΤΗ 18-6-2014 -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΣΕΩΝ 

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΛΟΙΟΥ Ι 

-ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ  

-ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΡΙΟΥ 

ΡΕΜΡΤΗ 19-6-2014 -ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΓΕΩΓΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ 

-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ 

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 

-ΗΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 

-ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΟΤΙΩΝ 

 

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 08:30 π.μ. κοινι για τουσ υποψιφιουσ θμεριςιων και εςπερινϊν Λυκείων. 
Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ  08.00 π.μ. 
Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ είναι τρεισ (3) ϊρεσ, εκτόσ από τα μακιματα ειδικότθτασ: Αρχιτεκτονικό Σχζδιο 
και Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ, για τα οποία θ διάρκεια εξζταςθσ είναι τζςςερισ (4) ϊρεσ. 
Οι υποψιφιοι των Εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) εξετάηονται μόνο ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ Νεοελλθνικι Γλϊςςα 
και Μακθματικά Ι. Ππωσ είναι γνωςτό, οι υποψιφιοι των ΕΡΑΛ-Βϋ εξετάηονται πανελλαδικά ςε 4 ι 5 μακιματα ςε http://sep4u.gr



 

 
κζματα και εξεταςτικά κζντρα κοινά με τα ΓΕΛ και ςε 2 μακιματα ειδικότθτασ ςε κζματα και εξεταςτικά κζντρα κοινά με 
τα ΕΡΑΛ-Αϋ. 
 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2014 
 ΗΜΕΡΗΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

 

ΗΜΕΡΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΡΕΜΡΤΗ 19-6-2014 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 20-6-2014 

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

-ΦΥΣΙΚΗ 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

-ΙΣΤΟΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2014 

-ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΚΥΚΛΩΝ) 

ΔΕΥΤΕΑ 23-6-2014 

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

 

-ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΡΑΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ) 

ΤΙΤΗ 24-6-2014 

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

-ΧΗΜΕΙΑ 

-ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ 

 

-ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & 

ΡΑΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ 

ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ) 

ΤΕΤΑΤΗ 25-6-2014 

-ΙΣΤΟΙΑ 

 

-ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΚΥΚΛΩΝ) 

ΡΕΜΡΤΗ 26-6-2014 -ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 17:00 μ.μ., κοινι για τουσ υποψιφιουσ θμεριςιων και εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων.  

Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ  16:30 μ.μ. 

Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ είναι τρεισ (3) ϊρεσ. 

Στισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ προςζρχονται μόνο όςοι υποψιφιοι θμεριςιων και εςπερινϊν 

Γενικϊν Λυκείων, αποδεδειγμζνα λόγω αςκζνειασ ι ςοβαροφ κωλφματοσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία, δεν ζλαβαν μζροσ 

ι διζκοψαν τθν εξζταςι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ  εξετάςεισ του Μαΐου-Ιουνίου, αφοφ κα ζχουν προςκομίςει τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο Λφκειο φοίτθςθσ τουσ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ που απουςίαςαν. 

Εξεταςτικά Κζντρα ορίηονται ΜΟΝΟ ςε Αττικι και Θεςςαλονίκθ. Πςοι υποψιφιοι ςυμμετάςχουν ςε κάποιο μάκθμα 

των επαναλθπτικϊν πανελλαδικϊν και γι αυτό το λόγο απουςιάςουν, δικαιολογθμζνα, από τισ ενδοςχολικζσ τουσ 

εξετάςεισ, κα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ του Ιουνίου, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί από το Λφκειό τουσ.     

Τζλοσ, αν υπάρξει υποψιφιοσ που κα ζχει παραπεμφκεί ςτισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ και τθν ίδια 

θμζρα κα εξεταςτεί και ςτο ειδικό μάκθμα των Αγγλικϊν, τότε αυτόσ ο υποψιφιοσ κα εξεταςτεί ςτα Αγγλικά ςε 

εξεταςτικό κζντρο τθσ Ακινασ ι τθσ Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ 

Εξετάςεων.  
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2014 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕ Α΄ & Β΄) 

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΣΑΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2014 ΑΓΓΛΙΚΑ 10.00 π.μ. 

ΔΕΥΤΕΑ 23-6-2014 
ΓΑΛΛΙΚΑ  

08.30 π.μ. 

ΤΙΤΗ 24-6-2014 ΓΕΜΑΝΙΚΑ 08.30 π.μ 

ΤΕΤΑΤΗ 25-6-2014 
ΑΜΟΝΙΑ  

08.30 π.μ. 

ΡΕΜΡΤΗ 26-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  08.30 π.μ. 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 27-6-2014 ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-6-2014 ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  08.30 π.μ 

ΔΕΥΤΕΑ 30-6-2014 

ΙΤΑΛΙΚΑ 08.30 π.μ 

ΙΣΡΑΝΙΚΑ  16.00 μ.μ. 

 

Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ :  
μζχρι τισ  08.00 π.μ. για τα μακιματα με ϊρα εξζταςθσ 08.30 π.μ.,  
μζχρι τισ  09.30 π.μ. για το μάκθμα με ϊρα εξζταςθσ  10.00 π.μ. και  
μζχρι τισ  15.30 μ.μ. για το μάκθμα με ϊρα εξζταςθσ 16.00 μ.μ. 
 
Η διάρκεια εξζταςθσ για τα μακιματα: 
- των ξζνων γλωςςϊν και τθσ Αρμονίασ είναι τρεισ (3) ϊρεσ,  
- των  Σχεδίων ( Ελεφκερο και Γραμμικό)  είναι ζξι (6) ϊρεσ, 
- του ειδικοφ μακιματοσ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοςι (20) λεπτά. 
 

Οι υποψιφιοι των ΓΕΛ και των ΕΡΑΛ κα εξεταςτοφν γραπτϊσ ςτα Αγγλικά ςε εξεταςτικά κζντρα ςε όλθ τθν 
Ελλάδα, ενϊ ςτα υπόλοιπα ειδικά μακιματα ςε εξεταςτικά κζντρα ΜΟΝΟ ςε Αττικι και Θεςςαλονίκθ. 

Πςοι υποψιφιοι ςυμμετάςχουν ςε κάποιο ειδικό μάκθμα και γι αυτό το λόγο απουςιάςουν, δικαιολογθμζνα, 

από τισ ενδοςχολικζσ τουσ εξετάςεισ, κα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ του 

Ιουνίου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί από το Λφκειό τουσ.   

 
 

Ωσ προκεςμία διεξαγωγισ Τγειονομικισ Εξζταςθσ και Πρακτικισ Δοκιμαςίασ των υποψιφιων για 
ειςαγωγι ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. ζτουσ 2014-15 ορίηουμε το 
διάςτθμα από τθ Δευτζρα 23 Ιουνίου μζχρι και τθν Ραραςκευι 4 Ιουλίου 2014.  
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----- 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο: 210-3442238 
FAX: 210-3443390 

                                ΦΕΚ Β΄ 1936 
  
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων 

της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση 

των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και  

άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των 

µαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/06 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της 

δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  Κυβερνητικά 

όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι 

από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

5. Tη µε αρ. πρωτ. 63442/Γ2/27-06-2005 (ΦΕΚ B΄ 921) Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόµενα 

µαθήµατα Γ΄ τάξης Ηµερησίου Ενιαίου Λυκείου και ∆΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» και 

τη µε αρ. πρωτ. 106529/Γ2/28-09-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988) «Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 

63442/Γ2/27-08-2005 ως προς την ονοµασία του µαθήµατος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ 

τάξης Γενικού Λυκείου και της ∆΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσµικό πλαίσιο 

των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 

λοιπές διατάξεις».  

7. Την µε αρ. 20/10-06-2013 Πράξη του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
 
Αθήνα,               31-07-2013 
Αρ. Πρωτ.           105938/Γ2 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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αποφασίζουµε: 

Ορίζουµε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του 

Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής: 

 

 Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
 
Νεοελληνική Γλώσσα 
 

Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου περιλαµβάνονται τα εγχειρίδια:  
 
1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση 
2013, εκτός από τα εξής: 
• Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο  
• Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιµίου  
• To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία   
 
2. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο 
 
Στόχος της αξιολόγησης του µαθητή στο πλαίσιο του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι 
γενικότερα η συνολική αποτίµηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως ποµπού και ως δέκτη). 
 
Συγκεκριµένα: 
 
Ι. ∆ΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ   
 
1. Ο µαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείµενο. 
α)  Όσον αφορά το περιεχόµενο ενός κειµένου, επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί 
το περιεχόµενο του κειµένου, και συγκεκριµένα : 
• να διακρίνει:  
o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθηµα του δέκτη, επίκληση 
στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία) 
o τα µέσα πειθούς (επιχειρήµατα, τεκµήρια κ.ά.) 
o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) µιας παραγράφου ή ενός 
κειµένου  
• να διακρίνει τους τρόπους και τα µέσα πειθούς: 
o στη διαφήµιση 
o στον πολιτικό λόγο 
o στον επιστηµονικό λόγο 
• να αξιολογεί τα µέσα πειθούς, και συγκεκριµένα: 
o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήµατος 
o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκµηρίων 
• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα 
• να διακρίνει το είδος του δοκιµίου, µε βάση:  
o την οργάνωση / δοµή (συνειρµική-λογική) 
o το σκοπό (απόδειξη µιας θέσης - ελεύθερος στοχασµός) 
o την οπτική (υποκειµενική-αντικειµενική) 
o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.  
• να αναγνωρίζει ορισµένα χαρακτηριστικά του δοκιµίου, όπως είναι ο υποκειµενισµός, ο 
αντιδιδακτισµός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξοµολογητικός τόνος κ.ά. 
• να διακρίνει το δοκίµιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα 

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΠΥΗ
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• να εντοπίζει σε ένα κείµενο (δοκίµιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.): 
o το θέµα 
o την άποψη του συγγραφέα 
o τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί για να τεκµηριώσει την άποψή του 
o τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος κ.ά. 
• να διακρίνει σε ένα κείµενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτοµέρεια και το επουσιώδες.  
 
β)  Όσον αφορά την οργάνωση / δοµή ενός κειµένου επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση: 
• να εντοπίζει τα βασικά µέρη (πρόλογο, κύριο µέρος, επίλογο) ενός κειµένου 
• να χωρίζει το κείµενο σε παραγράφους/νοηµατικές ενότητες  
• να αναγνωρίζει τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειµένου 
(διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)  
• να επισηµαίνει τους τρόπους µε τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. µε αιτιολόγηση, 
µε σύγκριση και αντίθεση, µε ορισµό, µε διαίρεση, µε παράδειγµα κ.ά. 
• να διακρίνει την οργάνωση/δοµή ενός κειµένου (λογική ή συνειρµική οργάνωση, παραγωγική ή 
επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.). 
 
γ)  Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειµένου (λεξιλόγιο, στίξη, µορφοσυντακτικά φαινόµενα, 
γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση: 
• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του ποµπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:  
− ενεργητικής ή παθητικής φωνής 
− συγκεκριµένου ρηµατικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) 
− µακροπερίοδου ή µη λόγου 
− παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου  
− ρηµατικών ή ονοµατικών συνόλων  
− αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας 
− των σηµείων της στίξης 
− λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. 
• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων  
• να ερµηνεύει λέξεις 
• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου 
• να βρίσκει συνώνυµα, αντώνυµα, οµόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειµένου µε 
άλλες, να σχηµατίζει µε ορισµένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου  κ.ά. 
• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειµένου, λαµβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση 
(σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.). 
 
2. Ο µαθητής - µε βάση συγκεκριµένο κείµενο - παράγει γραπτό κείµενο. Συγκεκριµένα, 
επιδιώκεται ο µαθητής να είναι σε θέση: 
• να πυκνώνει ένα κείµενο, να κάνει την περίληψή του 
• να δίνει τίτλο στο κείµενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοηµατικές ενότητες ενός κειµένου  
• να οργανώνει το διάγραµµα του κειµένου 
• να αναπτύσσει ένα κειµενικό απόσπασµα (µια φράση ή ένα επιχείρηµα του κειµενογράφου) 
• να ανασκευάζει τα επιχειρήµατα του κειµενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη 
• να µετασχηµατίζει ένα κείµενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.  
 
ΙΙ.  ΓΡΑΦΩ  
 

Ο µαθητής παράγει κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέµα του οποίου 
σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε οικείους θεµατικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία. 

Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έµφαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού 
λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειµένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η 
αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά. 

Στο πλαίσιο της παραγωγής κειµένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον µαθητή: 
Α. Ως προς το περιεχόµενο του κειµένου 
• η συνάφεια των εκτιθέµενων σκέψεων µε τα ζητούµενα του θέµατος 
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• η επαρκής τεκµηρίωση των σκέψεών του µε την παράθεση κατάλληλων επιχειρηµάτων 
• η ανάπτυξη όλων των θεµατικών κέντρων 
• η πρωτοτυπία των ιδεών 
• ο βαθµός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται µε το παραγόµενο κείµενο κ.ά. 
Β. Ως προς την έκφραση/µορφή του κειµένου  
• η σαφής και ακριβής διατύπωση 
• ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος 
• η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα µε το είδος του κειµένου 
• η τήρηση των µορφοσυντακτικών κανόνων 
• η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σηµείων στίξης κ.ά. 
Γ. Ως προς τη δοµή/διάρθρωση του κειµένου  
• η λογική αλληλουχία των νοηµάτων 
• η συνοχή του κειµένου (οµαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων µερών του 
κειµένου) 
• η ένταξη του κειµένου στο ζητούµενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά. 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου (από το 1815 έως σήµερα) της Γ΄ 
Τάξης Γενικού Λυκείου και ∆΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, Γενικής Παιδείας, των Ιωάννη 
Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νηµά, Χάριτος 
Σχολινάκη - Χελιώτη, έκδοση 2013. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871) 
1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)                              σ. 9-12 
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήµατα στην Ευρώπη                       σ. 13-15 
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821-  
Ένα µήνυµα ελευθερίας για την Ευρώπη                                         σ. 16-33  
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)                            σ. 34-37 
5. Το Ανατολικό Ζήτηµα και ο Κριµαϊκός Πόλεµος                                 σ. 38-40 
6. Η Βιοµηχανική Επανάσταση                                                              σ. 41-43 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο  ΑΙΩΝΑ (1871-1914) 
1. Η ακµή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας                                    σ. 53-56 
3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό της Ελλάδας              σ. 60-62 
4. Εθνικά κινήµατα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη               σ. 63-67 
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913)                           σ. 68-73 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
                                                                                                          σ.  75-96 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ  
1. Η δεκαετία 1920-1930                                                               σ. 97-100 
2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)                   σ. 101-103   
3. Η διεθνής οικονοµική κρίση και  οι συνέπειές της                     σ. 104-105 
4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιµη δεκαετία 1930-1940         σ. 106-108 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ                                σ. 111-138 
                                                                                                                         
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ                               σ. 139-165   
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Από το βιβλίο “Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των                         
Λ. Αδαµόπουλου κ.ά., έκδοση 2013. 
 
Κεφάλαιο 1  ∆ιαφορικός Λογισµός 

Παρ. 1.1. Συναρτήσεις. 
Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου.   
Παρ. 1.3.   Παράγωγος συνάρτησης 
Παρ. 1.4    Εφαρµογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης  παραγώγου.  

 
Κεφάλαιο 2  Στατιστική 

Παρ.  2.1 Βασικές έννοιες 
Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών ∆εδοµένων, χωρίς την υποπαράγραφο "Κλάσεις άνισου 
πλάτους". 
Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και ∆ιασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους "Εκατοστηµόρια", 
“Επικρατούσα τιµή” και "Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος". 
 
Κεφάλαιο 3  Πιθανότητες 

Παρ. 3.1    ∆ειγµατικός Χώρος-Ενδεχόµενα. 
Παρ. 3.2    Έννοια της Πιθανότητας. 
 
Παρατηρήσεις 

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. 
Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  
και δεν εξετάζονται. 
Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, 
µπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων 
προτάσεων. 
Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα 
δίνονται στους µαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεµάτων, των οποίων η 
αντιµετώπιση απαιτεί τη χρήση τους. 
 
ΦΥΣΙΚΗ 
Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., 
Σκαλωµένου Αθ. κ.ά., έκδοση 2013. 
 
1.  ΤΟ ΦΩΣ 
1.1 Η φύση του φωτός. 
1.3 Μήκος κύµατος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του. 
1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώµατα. 
 
2.  ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
2.1     Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου.  
2.2 ∆ιακριτές ενεργειακές στάθµες. 
2.3 Μηχανισµός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων. 
2.4 Ακτίνες Χ. 
 
3.  ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
3.1 Ιδιότητες των πυρήνων. 
3.3 Η ραδιενέργεια. (Εκτός της υποπαραγράφου: Ρυθµοί διάσπασης – Χρόνος 
υποδιπλασιασµού. Σελ. 87 – 88) 
3.4 Πυρηνικές αντιδράσεις. (Εκτός των υποπαραγράφων: Πυρηνική σχάση, Πυρηνική σύντηξη 
και το πρόβληµα των πυρηνικών αποβλήτων. Σελ. 91 – 93) 
3.5       Εφαρµογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας. 
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Σηµείωση 

Τα θέµατα που αναφέρονται στο βιβλίο µε έγχρωµο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα –  
διδακτέα ύλη. 
 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Αδαµαντιάδου Σ. κ.ά., 
όπως αυτό αναµορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ., έκδοση 2013.  
 
Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», 

εκτός από τις σελίδες 19-21 (Πολλαπλασιασµός των ιών) της ενότητας 1.2, την υποενότητα 1.3.3 
(Προβλήµατα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήµατος), καθώς και τις ενότητες 1.4 (Καρκίνος) 
και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισµό). 

 

Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον»,  

εκτός από την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότητας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή- 
σελίδες 92-94) και τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά προβλήµατα), 2.4.2 
(Μείωση της βιοποικιλότητας) και τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) της 
υποενότητας 2.4.4  

 
Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: µόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες 119-131).  
 

Σηµείωση 

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται τα παραθέµατα, τα οποία σκοπό έχουν να 
δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των µαθητών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, 
οι πίνακες, τα µικρά ένθετα κείµενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές 
εργασίες των µαθητών.  
 
 
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Ι. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής 
Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, ∆. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση 2013.  
 
Α. Εισαγωγή:  

Ι.  Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  

 σ. 34-39 (Κεφ. ∆2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. ∆ιαλεκτική, µαιευτική, ειρωνεία. Η 
αναζήτηση των ορισµών, η επαγωγική µέθοδος και η ηθική.  
Κεφ. ∆3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη). 

 
ΙΙ. 

 
Ο ΠΛΑΤΩΝ:  
σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του). 

 
ΙΙΙ. 

 
Πλάτωνος Πρωταγόρας:  

 α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η 
απάντηση του Πρωταγόρα…»)  
β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σηµασία του διαλόγου). 
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IV. 

 
Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία 

 α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η 
σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)  

 β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς,                    
13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες). 

 γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου). 

 
V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα): 
 α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο 

Αριστοτέλης στην Ακαδηµία του Πλάτωνα: µαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).   
  β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του 

Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο 
Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος 
της ζωής του»). 

 
VI. 

 
Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια, σ. 151-153 

 
VII. 

 
Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178-179 

 
Β. Κείµενα: 

 Ι. ΠΛΑΤΩΝ 

 Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. 

 Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13. 

 ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 Ηθικά Νικοµάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. 

 Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. 

ΙΙ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αδίδακτο πεζό κείµενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου. 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

α. Η ύλη που περιλαµβάνεται στα βιβλία του Γυµνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ 
Γυµνασίου, έκδοση 2013. 
β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαµβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο 
Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας», έκδοση 2013 (ενότητες 1 - 21). 

 
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
των Κ. Ακρίβου, ∆. Αρµάου κ.ά, έκδοση 2013.  
  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ) 
1. ∆ιονύσιος Σολωµός, «Ο Κρητικός» 
2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αµάρτηµα της µητρός µου» 
3. Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, «Όνειρο στο κύµα» 
4. Ποιήµατα για την ποίηση 
•  Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κοµµαγηνή      

595 µ .Χ.» 
•  Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο ∆αρείος»  
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•  Μίλτος Σαχτούρης, «Ο Ελεγκτής» 
•  Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια» 

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου» 
•  «Μες στους προσφυγικούς συνοικισµούς»  
•  «Στου Κεµάλ το σπίτι» 

      6. Η ποιήτρια Κική ∆ηµουλά 
•  «Σηµείο Αναγνωρίσεως» 

 
Σηµείωση 
Τα λογοτεχνικά κείµενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα 
διδαχθούν µε τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από: 
α) τη χρονολογική σειρά των κειµένων, σύµφωνα µε την κατάταξή τους στην Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και 
β) το είδος τους, µε στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το 
ενδιαφέρον των µαθητών. 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
Από το βιβλίο “Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. ∆ετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση 2013.  
 
 
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ     

   Γ. Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ο  αιώνα, σ. 42-54 
 
ΙΙ. Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α                           

(1821-1936) 
      Β. Χειραφέτηση και αναµόρφωση (1844-1880), σ. 70-79 
      Γ. ∆ικοµµατισµός και εκσυγχρονισµός (1880-1909), σ. 80-88 
      ∆. Ανανέωση-∆ιχασµός (1909-1922), σ. 89-98 
 
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1821-1930) 
    Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116 
    Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο  αιώνα, σ. 137 
 Α. Προσφυγικά ρεύµατα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143 
    Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144-152 
    Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σελ. 153-159 
    ∆. Η αποζηµίωση των ανταλλαξίµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162 
    Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169 
 
ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 

20ου ΑΙΩΝΑ. 
Ε. Η περίοδος της αυτονοµίας και η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, σ. 206-220 
 

V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
∆. Ο Παρευξείνιος Ελληνισµός το 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254.   

 
 
 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 Από το βιβλίο "Λατινικά" της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη-  
Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013. 
 
Κείµενα - Γραµµατική - Συντακτικό 
Τα κείµενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22, 26, 33, 35, 39 και 50, από τις οποίες θα 

διδαχθούν µόνο τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα. 
Τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα που περιλαµβάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του 
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διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής. 
Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται τα γραµµατικά και συντακτικά 

φαινόµενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου "Λατινικά" της Β΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2013. 

 
 

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
ΦΥΣΙΚΗ 
 
Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των 
Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2013.  
 
 
1.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
1-1  Εισαγωγή. 
1-2  Περιοδικά φαινόµενα. 
1-3  Απλή αρµονική ταλάντωση. 
1-4  Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 
1-5  Φθίνουσες ταλαντώσεις. 
1-6  Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 
1-7             Σύνθεση ταλαντώσεων. 
 
2.  ΚΥΜΑΤΑ 
2-1  Εισαγωγή. 
2-2  Μηχανικά κύµατα. 
2-3  Επαλληλία ή υπέρθεση κυµάτων. 
2-4  Συµβολή δύο κυµάτων στην επιφάνεια υγρού. 
2-5  Στάσιµα κύµατα. 
2-6  Παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 
2-8  Το φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
2-9  Ανάκλαση και διάθλαση. 
2-10  Ολική ανάκλαση. 
 
4.  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
4-1  Εισαγωγή. 
4-2  Οι κινήσεις των στερεών σωµάτων. 
4-3  Ροπή δύναµης. 
4-4  Ισορροπία στερεού σώµατος. 
4-5  Ροπή αδράνειας. 
4-6  Θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης. 
4-7  Στροφορµή. 
4-8  ∆ιατήρηση της στροφορµής. 
4-9  Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 
4-10  Έργο κατά τη στροφική κίνηση. 
5.  ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
5-1  Εισαγωγή. 
5-2  Κρούσεις. 
5-3  Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. 
5-4  Ελαστική κρούση σώµατος µε άλλο ακίνητο πολύ µεγάλης µάζας. 
5-9  Φαινόµενο Doppler. 
 

Σηµείωση 

Τα ένθετα που περιλαµβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη. 
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ΧΗΜΕΙΑ 
 
Από το βιβλίο «Χηµεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, ∆. 
Γάκη κ.ά., έκδοση 2013.  
 
Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων και ο περιοδικός πίνακας, 

εκτός από:   
α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. 26) και  
β) τα σχήµατα µορίων - θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32-35). 

 
Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, 

εκτός από: 
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 3.2 (σ. 99-101) και  
β) την παράγραφο 3.7 Γινόµενο διαλυτότητας (σ. 131-137). 

 
Κεφάλαιο 5ο Οργανική χηµεία, 

εκτός από:  
α) το επαγωγικό φαινόµενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199-200)  
β) την παράγραφο 5.2  στερεοϊσοµέρεια (εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 201-214) 
γ) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221-222)  
δ) τους µερικούς µηχανισµούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230-236) και  
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237-245) µε εξαίρεση την αλογονοφορµική 

αντίδραση (σ. 239-240). 
 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση 2013. 
 
ΜΕΡΟΣ Α 
 
Κεφάλαιο 2      Μιγαδικοί αριθµοί 
 

Παρ. 2.1     Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού. 
Παρ. 2.2     Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών. 
Παρ. 2.3     Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού. 

 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
Κεφάλαιο 1      Όριο - Συνέχεια συνάρτησης 
 

Παρ. 1.1     Πραγµατικοί αριθµοί.  
Παρ. 1.2     Συναρτήσεις. 
Παρ. 1.3     Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση. 
Παρ. 1.4     Όριο συνάρτησης στο x0∈R 

               Παρ. 1.5     Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου 
                                    " Τριγωνοµετρικά όρια" 

Παρ. 1.6     Μη πεπερασµένο όριο στο x0∈R. 
Παρ. 1.7     Όρια συνάρτησης στο άπειρο. 
Παρ. 1.8     Συνέχεια συνάρτησης. 

 
Κεφάλαιο 2 ∆ιαφορικός Λογισµός 
 

Παρ. 2.1     Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτοµένη"  
Παρ. 2.2     Παραγωγίσιµες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση. 
Παρ. 2.3     Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη  του θεωρήµατος που αναφέρεται στην  
                  παράγωγο γινοµένου συναρτήσεων. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΥ9-ΠΥΗ

http://sep4u.gr



 11 

Παρ. 2.4    Ρυθµός µεταβολής. 
Παρ. 2.5    Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού Λογισµού. 
Παρ. 2.6    Συνέπειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής. 
Παρ. 2.7    Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώρηµα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης  
                  παραγώγου). 
Παρ. 2.8    Κυρτότητα - Σηµεία καµπής συνάρτησης. (Θα µελετηθούν µόνο οι συναρτήσεις που   
                  είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιµες στο εσωτερικό του πεδίου ορισµού τους). 
Παρ. 2.9    Ασύµπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital. 
Παρ. 2.10  Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης µιας συνάρτησης. 

 
Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισµός 
 

Παρ. 3.1  Αόριστο ολοκλήρωµα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα  
συνοδεύεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαµβάνεται       
στις διδακτικές οδηγίες) 

Παρ. 3.4   Ορισµένο ολοκλήρωµα 

Παρ. 3.5.  Η συνάρτηση F(x) =  
x
f (t)dt

α∫   

Παρ. 3.7  Εµβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρµογή 3 της σελίδας 348. 
 

Παρατηρήσεις 

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. 
Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  
και δεν εξετάζονται. 
Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, 
µπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων 
προτάσεων. 
Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρµογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε 
λογαρίθµους µε βάση διαφορετική του e και του 10. 
 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Αλεπόρου-Μαρίνου 
Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κοµητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση 2013.  
 
Κεφάλαιο 1    «Το γενετικό υλικό». 
Κεφάλαιο 2    «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθµιση της γενετικής πληροφορίας». 
Κεφάλαιο 4    «Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA». 
Κεφάλαιο 5    «Μενδελική κληρονοµικότητα». 
Κεφάλαιο 6    «Μεταλλάξεις». 
Κεφάλαιο 7     «Αρχές και µεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα ‘’Η παραγωγή          
                         της πενικιλίνης αποτελεί σηµαντικό σταθµό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’  
Κεφάλαιο 8     «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες ‘’Εµβόλια’’ και   
                         ‘’Αντιβιοτικά’’. 
Κεφάλαιο 9    «Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία». 

Σηµείωση 

Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται: 
α) Τα ένθετα - παραθέµατα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον 
πληροφόρησης των µαθητών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, σε θέµατα που αναδεικνύουν τη 
σχέση της επιστήµης της Βιολογίας και των εφαρµογών της µε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. 
β) Οι χηµικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείµενο και συµβάλλουν στην κατανόησή του, σε καµία 
όµως περίπτωση δεν απαιτείται η αποµνηµόνευσή τους. 
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία 
αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών. 
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∆. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
ΦΥΣΙΚΗ 
Από το βιβλίο « Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, των 
Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής 
Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 

 
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 
ΧΗΜΕΙΑ 
Από το βιβλίο «Χηµεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, 
∆. Γάκη κ.ά., έκδοση 2013. 
 
Κεφάλαιο 1  Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, 

εκτός από:  
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και µοριακή δοµή της παραγράφου 1.2 (σ. 10-12) και  
β) το γινόµενο διαλυτότητας της παραγράφου 1.7 (σ. 42-48). 

 
Κεφάλαιο 3 Οργανική χηµεία, 

εκτός από:  
α) την παράγραφο 3.1 στερεοϊσοµέρεια (Εναντιοστερεοµέρεια και διαστερεοµέρεια) (σ. 101-114)  
β) την αρωµατική υποκατάσταση της παραγράφου 3.2 (σ. 121-122) και  
γ) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 3.3 (σ. 130-138). 

 
 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
Από το βιβλίο «Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Γιαλούρη 
Π., Μποσινάκου Αικ., Σίδερη ∆., έκδοση 2013. 
 
Κεφάλαιο 1    Οργανική Χηµεία και Βιοχηµεία 
Κεφάλαιο 2    Αµινοξέα – Πεπτίδια 
Κεφάλαιο 3    Πρωτεΐνες 
Κεφάλαιο 4    Ένζυµα 
Κεφάλαιο 5    Νουκλεϊνικά οξέα 
Κεφάλαιο 7    Βασικές αρχές µεταβολισµού 
Κεφάλαιο 8    Σάκχαρα 
Κεφάλαιο 9    Μεταβολισµός των σακχάρων 
Κεφάλαιο 10  Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση µόνο οι παράγραφοι 
 10.1, 10.2 και 10.3. 
 
Σηµείωση 
Στην εξεταστέα - διδακτέα ύλη δεν περιλαµβάνονται: 
α) Τα ένθετα-παραθέµατα (κείµενα σε πράσινο φόντο), τα κείµενα υπό τον τίτλο ‘’Γνωρίζεις ότι’’ και 
οι χηµικοί τύποι που βρίσκονται µέσα σε πλαίσιο. 
β) Το περιεχόµενο των αριθµηµένων εικόνων που συνοδεύει το κείµενο και συµβάλλει στην 
κατανόησή του. ∆εν απαιτείται η αποµνηµόνευσή του. 
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσουµε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία 
αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες των µαθητών. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2013, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηµατικά Θετικής 
Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 
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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Από το Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των ∆. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. 
Ρεκλείτη, έκδοση 2013. 
 
Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 
1.2  Η Επιχείρηση       (σελ. 25-29) 
1.3  Λειτουργίες της επιχείρησης    (σελ. 30-34) 
1.4  Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της   (σελ. 34-37) 
1.5  Η Αποτελεσµατικότητα των Επιχειρήσεων  (σελ. 37-43) 
 
Κεφάλαιο 2: Η Επιστήµη της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων 
2.1  Εισαγωγικές Έννοιες      (σελ. 55) 
2.2  Οργάνωση και ∆ιοίκηση     (σελ. 56-61 και 63) 
(εκτός από την παράγραφο 2.2.4. «Η χρησιµότητα και η καθολική εφαρµογή του Management» σελ. 
62 και οι αντίστοιχες στο 2.2.4. ασκήσεις που υπάρχουν στη σελ. 63) 
 
Κεφάλαιο 3: ∆ιοικητικές Λειτουργίες 
3.3  ∆ιεύθυνση        (σελ. 123-156) 
3.3.1  Ηγεσία – Βασικές έννοιες 
3.3.2  Παρακίνηση 
3.3.3  ∆υναµική Οµάδων 
3.3.4  Επικοινωνία 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. 
Μάλαµα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση 2013. 
 
1. Ανάλυση προβλήµατος 

1.1 Η έννοια πρόβληµα. 
1.2 Κατανόηση προβλήµατος. 
1.3 ∆οµή προβλήµατος. 
1.4 Καθορισµός απαιτήσεων. 
1.5 Κατηγορίες προβληµάτων. 
1.6 Πρόβληµα και υπολογιστής. 

 
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθµων 

2.1 Τι είναι αλγόριθµος. 
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων. 
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθµου. 

 2.4.1 ∆οµή ακολουθίας. 
 2.4.2 ∆οµή Επιλογής. 

2.4.3 ∆ιαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελ. 36 "Αν οι 
διαφορετικές επιλογές ... στο παράδειγµα που ακολουθεί.", που αναφέρεται στην πολλαπλή 
επιλογή, καθώς και το Παράδειγµα 5. Επιλογή ορίων, σελ. 37). 

 2.4.4 Εµφωλευµένες ∆ιαδικασίες. 
 2.4.5 ∆οµή Επανάληψης. 
 
3. ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι  
 3.1 ∆εδοµένα 
 3.2 Αλγόριθµοι + ∆οµές ∆εδοµένων =Προγράµµατα 
 3.3 Πίνακες 
 3.4 Στοίβα 
 3.5 Ουρά 
 3.6 Αναζήτηση  
 3.7 Ταξινόµηση 
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6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 
 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 
        6.2 Ιστορική αναδροµή. 

   6.2.1 Γλώσσες µηχανής. 
   6.2.2 Συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου. 
   6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου. 
   6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς. 

 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. 
 6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων. 
       6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος. 
       6.4.2 Τµηµατικός προγραµµατισµός. 
       6.4.3 ∆οµηµένος προγραµµατισµός.  
 6.7 Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα. 
 
7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
7.2 Τύποι δεδοµένων. 
7.3 Σταθερές. 
7.4 Μεταβλητές. 
7.5 Αριθµητικοί τελεστές. 
7.6 Συναρτήσεις. 
7.7 Αριθµητικές εκφράσεις. 
7.8 Εντολή εκχώρησης. 
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου. 
7.10 ∆οµή προγράµµατος. 

 
8. Επιλογή και επανάληψη 

8.1 Εντολές Επιλογής 
8.1.1 Εντολή ΑΝ 

8.2 Εντολές επανάληψης 
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 

 
9. Πίνακες 

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες. 
9.2 Πότε πρέπει να χρησιµοποιούνται πίνακες. 
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες. 
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων. 

 
10. Υποπρογράµµατα 

10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός. 
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων. 
10.3 Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού. 
10.4 Παράµετροι. 
10.5 ∆ιαδικασίες και συναρτήσεις. 

10.5.1 Ορισµός και κλήση συναρτήσεων. 
10.5.2 Ορισµός και κλήση διαδικασιών. 
10.5.3 Πραγµατικές και τυπικές παράµετροι. 
 

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται µόνο ως θεωρία. 

Σηµείωση 

Οι µαθητές θα µπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε 
οποιαδήποτε µορφή παράστασης αλγορίθµου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και 
χρησιµοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ασκήσεις ή παραδείγµατα του βιβλίου µαθητή ή του 
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τετραδίου µαθητή που χρησιµοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιµετωπίζονται µε 
τη χρήση άλλης δοµής επιλογής.  
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  
Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των                 
Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κανελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2013. 
 
1. Ηλεκτρικά κυκλώµατα – Μετρήσεις 
 1-1 Νόµος του Ohm. 
 1-2 Νόµοι του Kirchoff. 
 1-3 Βασικές εφαρµογές του νόµου του Ohm και των νόµων του Kirchoff. 

1-3.1 Συνδεσµολογία αντιστάσεων. 
1-3.2 Συνδεσµολογία πηγών τάσης. 
1-3.3 ∆ιαιρέτες τάσης και ρεύµατος. 

 1-4 Εναλλασσόµενο ρεύµα. 
 1-5 Παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος – εναλλασσόµενης τάσης. 
 1-6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση. 
 1-7 ∆ιανυσµατική παράσταση εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
 1-8 Βασικά κυκλώµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα. 

1-8.1 Ωµική αντίσταση στο Ε. Ρ. 
1-8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ. 
1-8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ. 

 1-9 Σύνθετα κυκλώµατα – Σύνθετη αντίσταση. 
1-9.1 Κύκλωµα RL σε σειρά. 
1-9.2 Κύκλωµα RLC σε σειρά – Συντονισµός σειράς. 

 1-10 Ισχύς στο εναλλασσόµενο ρεύµα. 
 
4. Ηλεκτρονικά 
         Γενικά 
 4-1 Ηλεκτρική Αγωγιµότητα. 
 4-2 Αγωγιµότητα των ηµιαγωγών. 
     4-2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ηµιαγωγοί. 
     4-2.2 Ηµιαγωγοί πρόσµιξης. 
 4-3 Επαφή p-n. 
     4-3.1 Πόλωση της επαφής p-n. 
     4-3.2 Χαρακτηριστική καµπύλη της επαφής p-n. 
 4-4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής. 
 4-5 Εφαρµογές των διόδων. 
     4-5.1 Μετατροπή της εναλλασσόµενης τάσης (ac) σε συνεχή τάση (dc). 
     4-5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις. 
 4-6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) 
     4-6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ 
 4-7 Ενισχυτής 
     4-7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών 

4-10 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα (Integrated Circuits, IC).  
4-11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην ύλη).  
4-12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics). 
4-13 Πραγµατοποίηση ψηφιακών κυκλωµάτων. 
4-14 Συστήµατα αρίθµησης. 
4-16 Άλγεβρα Boole. 
4-17 Λογικές Πύλες (Gates). 
 

Σηµείωση  
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συµπεριλαµβάνονται οι εφαρµογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα 
προβλήµατα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα-εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο 
βιβλίο της «Ηλεκτρολογίας». 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ    
 
Από το βιβλίο «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., 
Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α., έκδοση 2013. 

 
Κεφ. 1:     Βασικές Οικονοµικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13. 
Κεφ. 2:  Η ζήτηση των αγαθών. 
Κεφ. 3:  Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που     
              αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. 
Κεφ. 4:  Η προσφορά των αγαθών. 
Κεφ. 5:  Ο Προσδιορισµός των τιµών, εκτός της παραγράφου 6. 
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόµενα κεφάλαια. 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
                                                                                           
 

Αθήνα,     31-07-2013 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
            
                          ----- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
         ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’  
                          -----   
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:Κων/να Ντούτσου : 2103442684
                      Ανδρέας Λάμπος :  2103442702
FAX: 2103442098                                              

     
                                                                                        
                                                                                        

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά 

Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος 
γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα 
εξέταση. 

 

Α. Σύμφωνα με την αριθμ. Φ253/28934/Β6
θέμα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκ
εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. α. Tα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, στα οποία 
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων έ
μαθήματα θα εξετασθούν και οι απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.  

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα 
κατεύθυνσης και σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η 
Νεοελληνική Γλώσσα και το άλλο μπορούν να το επιλέξουν μεταξύ των μαθημάτων: Ιστορία του Νεότερου 
και Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.

β. Για την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας
εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά 
επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστού
συντελεστές βαρύτητας, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 
και συνοπτικά στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

γ. Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα 
αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης 
προτίθεται να επιλέξει 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα 
μαθήματα της κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατό
μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα γενικής παιδείας.
 Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει το 1
επιστημονικό πεδίο) ο μαθητής αυτός θα πρέπ
από τα τέσσερα επιλεγόμενα, το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα 
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 1
Ιστορία Γενικής Παιδείας), όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και αναφέρεται στο ίδιο άρθρο της ως 
άνω Υπουργικής Απόφασης. 

                                                                                                   Βαθμός Ασφαλείας:

                                              Να διατηρηθεί μέχρι:

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ      Μαρούσι,   19 -  11  - 201
                  Αρ.Πρωτ.       Βαθμός Προτερ.
       Φ.251/176162/Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ

Κων/να Ντούτσου : 2103442684  
2103442702-3 

                     

       ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης
                                            2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 

                                                                                        3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
       4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.)

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά  

τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος 
γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων 

με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα 

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391Β΄/30-3-2006) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκ
εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα: 

α μαθήματα της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, στα οποία 
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων έχουν οριστεί σε έξι (6). Στα ίδια 
μαθήματα θα εξετασθούν και οι απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα 
μαθήματα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η 

Νεοελληνική Γλώσσα και το άλλο μπορούν να το επιλέξουν μεταξύ των μαθημάτων: Ιστορία του Νεότερου 
και Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.

του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας που ο υποψήφιος πρόκειται να 
εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά 
επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστού
συντελεστές βαρύτητας, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 

που ακολουθεί. 
Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα 

ς βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης 
επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα 

μαθήματα της κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο 
μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα γενικής παιδείας.

Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει το 1
επιστημονικό πεδίο) ο μαθητής αυτός θα πρέπει να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας εκείνο 
από τα τέσσερα επιλεγόμενα, το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα 
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 1ου  επιστημονικού πεδίου (που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 

ορία Γενικής Παιδείας), όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και αναφέρεται στο ίδιο άρθρο της ως 

 

ΑΔΑ

1

: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

2013 
Αρ.Πρωτ.       Βαθμός Προτερ. 

/Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ   

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 

3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 
4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος 

με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα 

2006) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια 

α μαθήματα της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, στα οποία 
χουν οριστεί σε έξι (6). Στα ίδια 

μαθήματα θα εξετασθούν και οι απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα 
μαθήματα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η 

Νεοελληνική Γλώσσα και το άλλο μπορούν να το επιλέξουν μεταξύ των μαθημάτων: Ιστορία του Νεότερου 
και Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική. 

που ο υποψήφιος πρόκειται να 
εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά 
επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν με τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης 

Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα 
ς βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης 

επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα 
τητα να επιλέξει ως δεύτερο 

μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα γενικής παιδείας. 
Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει το 1ο και 2ο 

ει να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας εκείνο 
από τα τέσσερα επιλεγόμενα, το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα 

επιστημονικού πεδίου (που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 
ορία Γενικής Παιδείας), όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και αναφέρεται στο ίδιο άρθρο της ως 

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 
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Πίνακας 1 

1
ο
 ΕΠ.ΠΕΔΙΟ : 

Ανθρωπιστικών, 
Νομικών και 
Κοινωνικών 
Επιστημών 

2
ο
 ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: 
Θετικών 

Επιστημών 

3
ο
 ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: 

Επιστημών 
Υγείας 

4
ο
 ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: 

Τεχνολογικών 
Επιστημών 

5
ο
 ΕΠ.ΠΕΔΙΟ: 

Επιστημών 
Οικονομίας & 

Διοίκησης 

(1,3) Αρχαία Ελληνικά 
(Θεωρητικής) 

(1,3) Μαθηματικά 
(Θετικής,Τεχν/κής)  

(1,3) Βιολογία 
(Θετικής) 

(1,3) Μαθηματικά 
(Θετικής, 
Τεχνολογικής)  

(1,3)Αρχές 
Οικονομικής 
Θεωρίας(Ε) 

(0,7) Ιστορία  
(Θεωρητικής ) 

(0,7) Φυσική 
(Θετικής,Τεχν/κής) 

(0,7) Χημεία 
(Θετικής) 

(0,7) Φυσική 
(Θετικής, 
Τεχνολογικής)   

(0,7) Μαθηματικά & 
Στοιχεία Στατιστικής 
(ΓΠ) 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα 
αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο για όσους υποψήφιους 
προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν  τα 
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας: 

 

(0,9) Νεοελ Γλώσσα 
(ΓΠ) 

(0,9) Μαθηματικά 
&Στοιχεία 
Στατιστικής (ΓΠ) 

(0,9) Βιολογία 
(ΓΠ) 
 

(0,9) Μαθηματικά και 
Στοιχεία Στατιστικής 
(ΓΠ) 

 

(0,4) Ιστορία (ΓΠ) (0,4) Νεοελληνική 
Γλώσσα (ΓΠ) 

(0,4)Νεοελ 
Γλώσσα (ΓΠ) 

(0,4) Νεοελ 
Γλώσσα(ΓΠ) 

 

 
 δ. Εφόσον ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα 
γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξει και να  εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα 
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να εξεταστεί σε 
πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.  Σε αυτή την περίπτωση τα 
εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά (7). 
              Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί 
ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης 
βαρύτητας του πεδίου αυτού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, το 
οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία 
Στατιστικής. 

Υπενθυμίζεται ότι όσοι μαθητές έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής στο σχολείο τους το 
μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, θα δηλώσουν το Φεβρουάριο με την Αίτηση-Δήλωση αν θα το 
εξεταστούν πανελλαδικά ή όχι. Αν μεν δηλώσουν ότι θα το εξεταστούν πανελλαδικά (άρα έχοντας 
υποχρεωτικά επιλέξει και το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής), τότε θα μπορούν να δηλώσουν 
και το 5ο επιστημονικό πεδίο. Αντίθετα, αν δεν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά στο μάθημα Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας, τότε θα το εξεταστούν ενδοσχολικά και δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν το 5ο 
επιστημονικό πεδίο. 
 

2. Οι υποψήφιοι (είτε με το 90% είτε με το 10% των θέσεων εισακτέων), οι οποίοι απέκτησαν ή θα 
αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν2525/1997, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν2909/2001 και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε 
Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) 
επιστημονικά πεδία ως εξής: 

α. Αν ενδιαφέρονται για σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου, τότε έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και 
στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που 
τα αντικαθιστούν, όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα με τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά 
επιστημονικό πεδίο και αναφέρονται στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης, π.χ. ο υποψήφιος θεωρητικής 
κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο επιστημονικό πεδίο, αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 
πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο.  

Για να δηλώσει π.χ το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο  στα δύο 
μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού, τα 
οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα. 

β. Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης 
βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την 
ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε 
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εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου, είτε είναι 
μαθήματα κατεύθυνσης είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 1 και αναφέρεται στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  
     Για παράδειγμα, αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των 
οποίων το ένα είναι το 4ο που έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική, τα 
οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο πεδίο, τότε ο υποψήφιος αυτός 
πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και  
«Ιστορία». 

Συνημμένα σας στέλνουμε τον Πίνακα 2 στον οποίο αναγράφονται τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα 
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, 
τον οποίο μαζί με την εγκύκλιο αυτή παρακαλούμε να φροντίσετε να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
κάθε σχολείου. 

 
3. Η επιλογή από τους μαθητές του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας που επιθυμούν να 

εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο ή του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που 
επιθυμούν να εξεταστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται με ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ που υποβάλλουν 
στο Λύκειο το Φεβρουάριο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που θα υποβάλουν στο σχολείο τους ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ στην προθεσμία 
αυτή θα δηλώσουν: 

i) το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά 
ii) αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  
iii) αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) 
iv) αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των 
Εσπερινών ΓΕΛ) 
v) αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
vi) αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 

Οι απόφοιτοι υποβάλλουν επίσης ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας στο ίδιο χρονικό διάστημα 
στην οποία θα δηλώνουν επί πλέον και την Κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να 
εξετασθούν. 

Η ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/exams και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε 
απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο Λύκειο ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και 
τη διαδικασία υποβολής της θα ενημερωθείτε με νέα εγκύκλιό μας. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση αυτή του 
υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. 

Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής 
που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και 
πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). 
 

4. Είναι γνωστό ότι δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης για τη συμμετοχή υποψηφίου στις 
διαδικασίες επιλογής των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι, της 
ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).  

Για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για τα τμήματα, για τα οποία απαιτείται 
εξέταση σε ειδικό μάθημα παραμένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το 
μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση 
αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. 

Σε ό, τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Ανώτατων Στρατιωτικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης εξίσου, 
προϋπόθεση όμως είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις 
προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Οι σχετικές προκηρύξεις που περιγράφουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη 
διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων ανακοινώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε οι υποψήφιοι 
να τις αναζητήσουν προς ενημέρωσή τους. 

 
 
5. Σύμφωνα με την με αριθμ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012) κοινή Υπουργική 

Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική 
Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», και σχετικά έγγραφα των αρμόδιων http://sep4u.gr
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Υπουργείων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εισάγονται ιδιώτες. Συγκεκριμένα: 
- Οι Αστυνομικές Σχολές  (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ):  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και 
Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014. 
- Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) θα δεχτεί υποψηφίους 
(ήδη υπηρετούντες Αστυνομικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014. 
-  Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί 
υποψηφίους (που είναι ήδη Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014. 
- Όσον αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δεν θα δεχθούν 
εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας 
της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014. 

 
6. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. 

Α’), οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων μπορούν να αποκτήσουν το 
απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής 
τους και να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της 
τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Όσοι 
αποκτούν απολυτήριο Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να αποκτήσουν 
δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις των 
μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλαδικό 
επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους και η Βεβαίωση Πρόσβασης στην 
περίπτωση αυτή εκδίδεται με βάση μόνο τη γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές. Επισημαίνεται ότι 
την περίοδο που οι υπόλοιποι μαθητές υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν την αντίστοιχη ΔΗΛΩΣΗ για ενδοσχολικό απολυτήριο. 

 
 
Β. Στο Νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 193 Α΄), που ψηφίστηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα στην παράγραφο 33 του άρθρου 39 
καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ποσοστό 10% των θέσεων 
εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Για την ερμηνεία της νέας ρύθμισης εκδόθηκε και σας απεστάλη η 
Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(ΑΔΑ:ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) σχετική εγκύκλιος. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όσοι 
συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, έχουν το δικαίωμα να 
είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μία φορά και μόνο το για το 
έτος που έπεται του έτους της τελευταίας εξέτασης τους. Επομένως, το 2014 μπορούν να συμμετέχουν στο 
10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, μόνο όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 
2013. 

 
Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγκύκλιος αυτή μαζί με τον συνημμένο Πίνακα 2 (ο οποίος 

μπορεί να διανεμηθεί στους τελειόφοιτους) να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου. 
Παρακαλούμε επίσης για την ενημέρωση όλων των μαθητών της τελευταίας τάξης για το περιεχόμενο της 
εγκυκλίου σε ειδική ενημερωτική συζήτηση. 
  Είναι σκόπιμο επίσης και οι μαθητές της προτελευταίας τάξης να ενημερώνονται για το σύστημα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε πριν την εγγραφή τους στην τελευταία τάξη να είναι γνώστες 
του συστήματος αυτού. 
 

                                                                                      Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
     

                 ΣΥΜΕΩΝ  ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 
Συνημμένα:  Πίνακας 2: Πεδία - Μαθήματα - Συντελεστές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΠΕΔΙΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1ο  

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3) 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7) 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) 
6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) 
6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ) (0,9) 
6. Ιστορία(ΓΠ) (0,4) 

2ο 
ΘΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
2. ΙΣΤΟΡΙΑ  
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
5. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) 
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)  

3ο 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) 
6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ  
3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3) 
4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7) 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6.Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) 
6. Νεοελ.Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 

4ο 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
5. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)  

5ο 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Οικονομία (Ε) (1,3) 
7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)  
6. Οικονομία (Ε) (1,3) 
7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Οικονομία (Ε) (1,3) 
7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
5. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) 
6. Οικονομία (Ε) (1,3) 
7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
          
                                ----- 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                        ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                Μαρούσι     8 -  4 - 2014   
                         ΤΜΗΜΑ Β’                                                Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 
                   -----                Φ.252/54840 /B6   
                                                                                                                                                   
Ταχ. ∆/νση: Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 37                                                  
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ         
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                  
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684-45 

          Ανδρέας Λάµπος  2103442702-3                                                                                     
FAX: 210-3442098 
                    
                                                                                                              
                                  Προς: 1. Περιφερειακούς ∆/ντές  Εκπ/σης (έδρες τους) 
                                            2. ∆ιευθυντές ∆.Ε. (έδρες τους) 
                                3. ∆ιευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (δια των  ∆/ντών ∆.Ε.) 

                                           4.  Επιτροπές Εξετάσεων ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης [ΕΕ∆∆Ε] 
                                             5.  Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων [ΛΕΕ] ( δια των ∆/ντών ∆Ε) 
                                             6 .Προέδρους Βαθµολογικών κέντρων & Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων (διά των ∆/ντών ∆Ε) 
                                  Κοιν:    κ.κ. Περιφερειάρχες αυτοδιοίκησης (σχετικά µε ΚΕΦ Ζ, παρ.2 και γενικότερη συνδροµή) 
   
                 
                                                     
Θέµα: Απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου στα µαθήµατα που εξετάζονται 
           σε πανελλήνιο επίπεδο και πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆Α Β΄ (σχολ.  έτους 2013-2014) 
 
 

Οι  απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης των Γενικών  Λυκείων ηµερήσιων και εσπερινών  διενεργούνται 
σε µαθήµατα που εξετάζονται γραπτά είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας είτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα µαθήµατα αυτά  
µετέχουν ισότιµα στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού  του απολυτηρίου . 

Αντίθετα οι απολυτήριες εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) γίνονται µόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο.  
 Σχετικά µε τη διενέργεια των εξετάσεων στα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας ΓΕΛ ή 

ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) ή σχετικά µε τη λήψη ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ η αρµοδιότητα για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή πληροφορία ανήκει στη ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε του Υπουργείου Παιδείας.  

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθµίζονται  θέµατα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα 
µαθήµατα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄). 

Στις εξετάσεις των µαθηµάτων  της τελευταίας τάξης που διενεργούνται σε πανελλήνιο επίπεδο µπορούν να 
λαµβάνουν µέρος εκτός των µαθητών ΓΕΛ  και των κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από 
προηγούµενο έτος, οι µαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄).  

 Θεωρούµε χρήσιµο για τα ΓΕΛ να διευκρινίσουµε  τους όρους «τελειόφοιτος» και «απόφοιτος» για την 
καλύτερη εφαρµογή της παρούσας και κάθε άλλης εγκυκλίου. Ο όρος «τελειόφοιτος» συµπίπτει µε τον όρο 
«µαθητής τελευταίας τάξης» και µε αυτόν νοούνται τόσο οι µαθητές της τελευταίας τάξης όσο και εκείνοι που φοίτησαν 
στην τάξη  αυτή προηγούµενο έτος και δεν έχουν λάβει απολυτήριο, ανεξάρτητα αν φοίτησαν πάλι στην τελευταία τάξη ή 
απλά µετέχουν στις τελικές εξετάσεις. Με τον όρο «απόφοιτος» νοείται ο εξεταζόµενος που έχει αποκτήσει 
απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε προηγούµενο έτος από αυτό στο οποίο 
συµµετέχει στις εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι µε τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή 
σε σχολές και τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπ/σης πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και βεβαίωσης πρόσβασης. Σε 
περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η συµµετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις 
θεωρείται άκυρη και δεν τους χορηγείται βεβαίωση πρόσβασης.  
     Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 – Α΄) από το σχολικό έτος 
2005-2006 τα µαθήµατα της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και της ∆΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών 
Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και σε κοινά θέµατα ορίζονται σε έξι (6). Τα µαθήµατα που εξετάζονται 
σε πανελλήνιο επίπεδο σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ.63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921 -Β΄) Υπουργικής Απόφασης 
είναι κατεύθυνσης και γενικής παιδείας, καθώς και το µάθηµα επιλογής της Γ΄ τάξης «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας». Οι 

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ

http://sep4u.gr



 2

µαθητές και οι απόφοιτοι ΓΕΛ εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο στα τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο 
(2) µαθήµατα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η «Νεοελληνική Γλώσσα» και το άλλο 
είναι αυτό που  επιλέγουν από τα µαθήµατα: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου, Μαθηµατικά και 
Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.  

Από το σχολικό έτος 2010-2011 σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια στο 
µάθηµα επιλογής Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, το 
οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια να είναι υποχρεωτικά το µάθηµα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής. 

Αντίστοιχα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) εξετάζονται πανελλήνια σε έξι (6) µαθήµατα ως ακολούθως: 
     -Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά ΙΙ (Μαθηµατικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) και Φυσική ΙΙ (Φυσική 
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης), τα οποία είναι µαθήµατα υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους. 
     -ένα µάθηµα που επιλέγουν από τα: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου, Μαθηµατικά και Στοιχεία 
Στατιστικής, Βιολογία Ι (Βιολογία γενικής παιδείας), Βιολογία ΙΙ (Βιολογία θετικής κατεύθυνσης)  και Αρχές Οικονοµικής 
Θεωρίας. Σε περίπτωση που προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο τότε υποχρεούνται να επιλέξουν και να 
εξεταστούν σε δύο µαθήµατα από τα παραπάνω και συγκεκριµένα στα: Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και Μαθηµατικά και 
Στοιχεία Στατιστικής. 
     -δυο µαθήµατα ειδικότητας (τα οποία εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 
των ΕΠΑΛ). 
  
    Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) για εισαγωγή σε Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωµα να επιλέξουν επιστηµονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο και 
στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου πεδίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθµ. 
Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391Β΄/30-3-2006) και στη Φ.253/27456/Β6(ΦΕΚ 493 Β΄ /18-3-09) Υ.Α, τις οποίες σας έχουµε 
αποστείλει. 
Θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι αν προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστηµονικό πεδίο, το µάθηµα γενικής παιδείας 
στο οποίο εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι τα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον 
εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και στο µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας». 
  

     Όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ που θα συµµετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ 
έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση - ∆ήλωση, µε την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συµµετοχή τους στις 
εν λόγω εξετάσεις (σχετικά η µε αριθ. Φ.251/17267/Β6 /7-2-2014/Α∆Α: ΒΙΡ29-ΙΛΑ εγκύκλιος) και αναλυτικότερα:  

 α)Οι υποψήφιοι ΓΕΛ το δεύτερο µάθηµα Γενικής Παιδείας, το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και την 
κατεύθυνσή τους 
 β)Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ το µάθηµα επιλογής Γενικής Παιδείας ή/και το  µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής 
Θεωρίας» και την ειδικότητά τους. 

Οι παραπάνω Αιτήσεις - ∆ηλώσεις  των υποψηφίων είναι σηµαντικές και δεσµευτικές, αφού το µάθηµα γενικής 
παιδείας, όπως και παραπάνω αναφέραµε, επηρεάζει την επιλογή επιστηµονικών πεδίων, το δε µάθηµα επιλογής 
«Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» είναι το πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας του 5ου επιστηµονικού πεδίου.  

Επισηµαίνεται ότι αν ο υποψήφιος δεν πάρει µέρος στην εξέταση µαθήµατος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας, 
επιλογής ή ειδικότητας (προκειµένου για υποψηφίους ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλήνιο 
επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριµένο µάθηµα και πήρε γραπτό βαθµό µηδέν (0). 

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι εφόσον ο εξεταζόµενος έχει δηλώσει ότι στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» θα 
εξεταστεί  σε πανελλήνιο επίπεδο, ο βαθµός του προσµετράται για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα των επιστηµονικών πεδίων που θα επιλέξει. Αντίθετα, δεν λαµβάνεται υπόψη αν δεν δήλωσε εξέταση σε 
πανελλήνιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει σχολές του πέµπτου (5ου) 
επιστηµονικού πεδίου. Σε περίπτωση που, αν και δήλωσε, δεν προσέλθει στην εξέταση του µαθήµατος «Αρχές 
Οικονοµικής Θεωρίας» τότε βαθµολογείται µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0). 
  H σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων 
µας. Στα πλαίσια αυτά  σας  παρακαλούµε  να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο 
συντονισµό και οργάνωση των εξετάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις   και τις οδηγίες της παρούσας 
εγκυκλίου. 
                   

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Οι εξετάσεις διενεργούνται: 
Α) για τα Γενικά Λύκεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του Π.∆ 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α΄), του Π.∆ 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α΄), του Π.∆ 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α΄), του Π.∆. 
21/2011 (ΦΕΚ 72 Α΄), του Π∆ 41/2011 (ΦΕΚ 107 Α΄), του Π∆ 48/2012 (ΦΕΚ 97 Α΄) και της Φ.253/155439/Β6 Υ.Α. (ΦΕΚ 
2544 Β΄/30-12-2009), τα οποία  σας έχουν αποσταλεί.  

Β) για τα ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β΄ ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3748/09(ΦΕΚ 29Α΄) και τις αριθ. 
Φ253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493Β΄) και Φ253/13844/Β6/2009(ΦΕΚ 265Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις. 

 
Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

 
1. Οι πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) ανά ∆/νση ∆.Ε.,  τα οποία θα οριστούν 
µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.∆. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.21/2011. 
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Εξεταστικά Κέντρα θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση: 
  α) Για τις εξετάσεις των ηµερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων: συγκεκριµένα σχολικά συγκροτήµατα στα 
οποία στεγάζονται ηµερήσια Γενικά Λύκεια δηµόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισµικά  που έχουν µαθητές στη 
Γ΄ τάξη και  ηµερήσιες  Λυκειακές Τάξεις που έχουν µαθητές στην τελευταία τάξη. 
    β) Για τις πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων ηµερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) τα ηµερήσια 
ΓΕΛ που θα οριστούν µε την ανωτέρω απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπ/σης (η οποία 
κοινοποιείται στο ∆ιευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. και στο ∆ιευθυντή του ΕΠΑΛ), για τα µαθήµατα 
που θα εξεταστούν σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Κατά τον ορισµό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι όλοι οι υποψήφιοι ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ του ίδιου ΕΠΑΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ. Επισηµαίνεται  
ότι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ µπορεί να εξετάζονται οι υποψήφιοι ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ περισσοτέρων του ενός ΕΠΑΛ. Σε 
κάθε περίπτωση ο ∆ιευθυντής κάθε ΕΠΑΛ ενηµερώνει µε ονοµαστική κατάσταση τον ∆ιευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί 
ως Ε.Κ. για τους  υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ που εξετάζονται πανελλήνια καθώς και για τα εξεταζόµενα µαθήµατα. 
(Τα µαθήµατα ειδικότητας θα εξεταστούν σε άλλα εξεταστικά κέντρα κοινά µε τους υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ των 
ΕΠΑΛ).       
2. ∆εν θα χρησιµοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα: 
α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
β) Τα µειονοτικά σχολεία. 
Στα  σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, αφού οι µαθητές τους θα εξετασθούν στο σχολείο στο 
οποίο φοιτούν  για όλα τα µαθήµατα σε θέµατα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Οι µαθητές των 
Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – ∆ήλωση προκειµένου να εξεταστούν 
σε πανελλήνιο επίπεδο στα αντίστοιχα µαθήµατα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης του Κεφαλαίου Ζ΄, αν 
πρόκειται για εξεταζόµενους προφορικά ή στο  Γενικό  Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση - ∆ήλωση, αν 
εξετάζονται γραπτά.  
3. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερήσιων ΓΕΛ σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή 
αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Κατά τον ορισµό των Ε.Κ. πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι του ίδιου εσπερινού ΓΕΛ 
πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο Ε.Κ. Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο Ε.Κ. µπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από περισσότερα 
του ενός εσπερινού ΓΕΛ.  
4. Για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους είναι χρήσιµο όπως οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, σε 
συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές ∆.Ε., διερευνήσουν τη δυνατότητα σύµπτυξης των εξεταστικών κέντρων (Ε.Κ.), όπου 
αυτό είναι εφικτό. Σε καµµία περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να δηµιουργηθούν προβλήµατα στους υποψήφιους και να 
διαταραχθεί η εξεταστική διαδικασία. Όπου τυχόν συµπτυχθούν Ε.Κ., ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων σε κάθε 
κέντρο θα πρέπει να παραµείνει διαχειρίσιµος και περιορισµένος για πρακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους.  

Εφόσον ο αριθµός των µαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά είναι σχετικά µικρός,  ο 
Περιφερειακός ∆/ντής Εκπ/σης, συνεκτιµώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί 
υπόψη το προηγούµενο έτος για το ίδιο θέµα για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, µπορεί 
µε ευθύνη του να ορίζει το πλησιέστερο Γενικό Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο για τους µαθητές των Λυκείων ή των 
Λυκειακών αυτών τάξεων. Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον µέγιστο δυνατό βαθµό το 
αδιάβλητο των εξετάσεων. Γενικότερα, επειδή φέτος ο αριθµός των υποψηφίων είναι ελαφρώς µικρότερος από πέρυσι, 
θεωρείται εύλογο να µειωθεί ανάλογα  και ο αριθµός των Ε.Κ. , κυρίως στα αστικά κέντρα και όπου αυτό είναι εφικτό. 
 
5. Οι αποφάσεις ορισµού των εξεταστικών κέντρων των περιπτώσεων α και β  της παραγράφου 1,  θα εκδοθούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα κοινοποιηθούν 
άµεσα και σε κάθε περίπτωση πριν τις 14 Απριλίου στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων, 
(αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συµπληρωµένο το συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 1 
µαζί µε τις αποφάσεις) προκειµένου τα σχολεία των οποίων οι µαθητές θα εξεταστούν σε άλλο Λύκειο να εξαιρεθούν 
από την κατάσταση των Εξεταστικών Κέντρων που θα παραλαµβάνουν θέµατα. Στην απόφαση ορισµού των Ε.Κ. θα 
αναφέρονται τα οριζόµενα Ε.Κ. και τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι των οποίων θα εξεταστούν στα οριζόµενα Ε.Κ. 
Τονίζεται ότι για τους µαθητές που θα εξεταστούν, σύµφωνα µε τα παραπάνω σε άλλο Λύκειο εφαρµόζονται, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και της µε 
αριθµ. 2/355272/0022/2007 Κοινής Υπουργικής απόφασης «περί κάλυψης δαπανών µετακίνησης» (ΦΕΚ 1163 Β΄/11-7-
2007).  
        

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

Για την οµαλή και  απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτούνται µε την αντίστοιχη για καθένα απ΄ αυτά 
διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων: 
1. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων. 

 Χρέη περιφερειακού επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης. Ο 
περιφερειακός επόπτης εξετάσεων έχει την   γενική  εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας. Στα πλαίσια 
αυτών των αρµοδιοτήτων ο  Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ορίζει τα Ε.Κ. (βλ. ΚΕΦ Β΄), συγκροτεί  µε 
απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων ∆ιευθυντών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Εξετάσεων 
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕ∆∆Ε). Για τις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε που υπάγονται στην αρµοδιότητά του 
αποφασίζει, σε συνεργασία µε τους οικείους ∆ιευθυντές ∆.Ε, για τη µετακίνηση εκπαιδευτικών µεταξύ όµορων 
∆ιευθύνσεων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθµολογητές ή ως µέλη της επιτροπής εξέτασης 
υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕ∆∆Ε κατά τη διακίνηση των γραπτών 
δοκιµίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθµολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθµών και των αποκοµµάτων των 
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γραπτών δοκιµίων από τα βαθµολογικά κέντρα προς τις ΕΕ∆∆Ε. Ο Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων  συνεπικουρείται 
από τον οικείο Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης και σε περίπτωση κωλύµατος από 
το νόµιµο αναπληρωτή του, καθώς και από έναν ∆ιοικητικό Υπάλληλο ή καθηγητή ∆.Ε. της οικείας Περιφερειακής ∆/νσης 
Εκπαίδευσης. 

 
2. Επιτροπή Εξετάσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕ∆∆Ε). 

Η ΕΕ∆∆Ε συγκροτείται  σε κάθε ∆/νση ∆.Ε., µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και έχει 
αρµοδιότητα για όλα τα Γενικά Λύκεια, ηµερήσια και εσπερινά, που υπάγονται στην οικεία ∆/νση ∆.Ε.  και  αποτελείται 
από : 
i)  Το ∆ιευθυντή ∆.Ε. της οικείας ∆/νσης ∆.Ε ως πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύµατος το νόµιµο αναπληρωτή του ή 
καθηγητή µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄. 
ii) ∆υο Σχολικούς Συµβούλους ή καθηγητές ∆.Ε µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄. 

 Με την ίδια απόφαση ορίζονται : 
• ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ∆.Ε ως  γραµµατέας. 
• ένας βοηθός γραµµατέας 
• ένας χειριστής του συστήµατος λήψης των θεµάτων 
• ένας σύνδεσµος, κατά προτίµηση εκπαιδευτικός, της ΕΕ∆∆Ε µε το οικείο Βαθµολογικό κέντρο (ή το χώρο 

συγκέντρωσης των γραπτών δοκιµίων όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης) για τη διακίνηση των γραπτών και 

• ένας οδηγός για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθµολογιών. 
         Αν τα εξεταστικά κέντρα αρµοδιότητας της ΕΕ∆∆Ε Γενικών Λυκείων είναι περισσότερα από επτά (7) και µέχρι δέκα 
τέσσερα (14) µπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραµµατέας. Αν είναι περισσότερα από δέκα τέσσερα (14) και 
µέχρι είκοσι ένα (21), τρίτος βοηθός γραµµατέας κ.ο.κ 

Ο σύνδεσµος της ΕΕ∆∆Ε µε το Β.Κ  και ο οδηγός µπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε ηµέρα εξετάσεων. 
Ειδικά στην Αττική και Θεσσαλονίκη συγκροτούνται τόσες ΕΕ∆∆Ε όσες είναι και οι αντίστοιχες ∆/νσεις Β/θµιας 

Εκπ/σης, δηλαδή µία ΕΕ∆∆Ε σε κάθε ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης.  
   Επειδή οι ΕΕ∆∆Ε κατά τις ηµέρες των εξετάσεων, εκτός των άλλων, θα είναι ο µοναδικός κρίκος επικοινωνίας της 
Κεντρικής Επιτροπής και των Λυκειακών Επιτροπών, για την έγκαιρη αποκατάσταση αυτής της επικοινωνίας και 
προκειµένου να αρχίσει να λειτουργεί ο µηχανισµός µε δοκιµαστικές εκποµπές, θα πρέπει µέχρι 14 Απριλίου 2014, ο 
κάθε Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µετά από συνεργασία µε τους οικείους ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης: 

α) Να συγκροτήσει τις ΕΕ∆∆Ε ευθύνης του και να ορίσει σε καθεµιά  τους βοηθούς γραµµατείς που θα έχουν 
επαφή µε τα λύκεια της κάθε ∆/νσης.  

β) Να γνωστοποιήσει στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων (αποστέλλοντας 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συµπληρωµένο το συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 2 και όχι τις 
αποφάσεις) τα στοιχεία του προέδρου και του γραµµατέα της κάθε ΕΕ∆∆Ε, ο οποίος θα είναι και ο   σύνδεσµος της 
κάθε ΕΕ∆∆Ε µε το Κέντρο Εκποµπής και τα τηλέφωνα µε τα οποία θα γίνεται η επικοινωνία.  

Οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο και τα τηλέφωνα που θα επικοινωνούν οι Γραµµατείς  των ΕΕ∆∆Ε µε το Κέντρο 
Εκποµπής θα σας γνωστοποιηθούν περί τα τέλη Απριλίου µαζί µε το πρόγραµµα των δοκιµαστικών εκποµπών, οι 
οποίες προγραµµατίζεται να αρχίσουν περί τις αρχές Μαΐου. 

Επισηµαίνεται ότι, επειδή µπορεί να αποστέλλονται θέµατα των πανελληνίων εξετάσεων και στις ΕΕ∆∆Ε, καλό 
είναι οι τελευταίες µε ευθύνη του Προέδρου να συνεδριάζουν σε ελεγχόµενο χώρο κατά τη διάρκεια µετάδοσης των 
θεµάτων και µέχρι την ώρα δυνατής αποχώρησης των υποψηφίων. 

 
3. Λυκειακές  Επιτροπές Εξετάσεων.  
           Στα Γενικά Λύκεια, ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά που θα ορισθούν ως Ε.Κ. ορίζεται η τριµελής Λυκειακή Επιτροπή 
Εξετάσεων από τον ∆ιευθυντή της  ∆/νσης ∆.Ε., στον οποίο ανήκει η αρµοδιότητα του Λυκείου.  Με την ίδια Απόφαση 
ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέα της Επιτροπής. 

Η επιτροπή αυτή για τα ∆ηµόσια Λύκεια  αποτελείται από: 
 α) Το ∆ιευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύµατος  από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του 

οικείου Λυκείου µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ και σε περίπτωση κωλύµατος από καθηγητή άλλου Λυκείου µε βαθµό 
τουλάχιστον ∆΄ ως πρόεδρο. 

             β) ∆ύο (2) καθηγητές ∆.Ε. κατά προτίµηση από άλλο Λύκειο.  
Με την ίδια απόφαση ο οικείος ∆/ντής Εκπαίδευσης ορίζει : 

                  -  Το Γραµµατέα (διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό ∆.Ε.).  
                     - Έναν βοηθό γραµµατέα (∆ιοικητικό Υπάλληλο ή εκπαιδευτικό ∆.Ε. ). Αν οι εξεταζόµενοι µαθητές είναι 
περισσότεροι των εξήντα (60) και µέχρι εκατόν τριάντα (130) µπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραµµατέα, αν είναι 
περισσότεροι από εκατόν τριάντα (130) και µέχρι εκατόν ογδόντα (180) και τρίτος βοηθός γραµµατέα, ενώ αν είναι  
περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) µπορεί να ορίζεται και τέταρτος βοηθός γραµµατέα. 

-   ∆υο χειριστές του συστήµατος ηλεκτρονικής µετάδοσης VBI. 
             -  Έναν  καθηγητή ∆.Ε  σύνδεσµο µε την ΕΕ∆∆Ε (που µπορεί να είναι και ο βοηθός γραµµατέα) για τη διακίνηση 
των γραπτών και των βαθµών προς και από την ΕΕ∆∆Ε. 

-  Μέχρι τρία άτοµα βοηθητικό  προσωπικό. 
Συνιστάται όπου αυτό είναι εφικτό να αποφεύγεται ορισµός εκπαιδευτικού του ίδιου Λυκείου στις θέσεις του 

Γραµµατέα και του Βοηθού Γραµµατέα. Ως χειριστές του VBI προτείνεται να προτιµώνται καθηγητές 
πληροφορικής.    
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  Στα ιδιωτικά λύκεια η τριµελής Λυκειακή επιτροπή  αποτελείται από δυο καθηγητές δηµόσιων Γενικών 
Λυκείων και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Γενικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο 
αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δηµόσιων Γενικών Λυκείων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα ό,τι και 
στις Λυκειακές Επιτροπές των δηµοσίων Γενικών Λυκείων. 
           Κατά τη συγκρότηση των Λυκειακών Επιτροπών πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες για τη 
στελέχωση των Βαθµολογικών Κέντρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία του οικείου 
∆ιευθυντή ∆.Ε. και των Προέδρων των Βαθµολογικών Κέντρων, ώστε σε κάθε περίπτωση να µην παρακωλύεται από τις 
όποιες επιλογές η ενδεδειγµένη συγκρότηση και λειτουργία των Βαθµολογικών Κέντρων. Τονίζεται τέλος ότι οι καθηγητές 
που θα οριστούν ως µέλη των Λυκειακών Επιτροπών ή ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τη βαθµολόγηση, 
εφόσον οριστούν για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο του Βαθµολογικού Κέντρου µετά το τέλος των εργασιών της 
Λυκειακής Επιτροπής. Αντίθετα τα µέλη των Λ.Ε.Ε. δεν µπορούν να συµµετέχουν στις Επιτροπές Εξέτασης των 
µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
             Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε:  
- οι Λυκειακές Επιτροπές να συγκροτηθούν το συντοµότερο περί τα τέλη Απριλίου σε συνάρτηση µε την ανάγκη 
στελέχωσης των Βαθµολογικών  Κέντρων.  
- οι ∆ιευθυντές της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε να ενηµερώσουν τους προέδρους και τα µέλη των Λυκειακών επιτροπών για τις 
ισχύουσες διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η τυχόν απόφαση 
της λυκειακής επιτροπής για µηδενισµό γραπτού δοκιµίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη σε 
πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο µέλη και το γραµµατέα της Λυκειακής 
Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους µηδενίζεται το γραπτό δοκίµιο, 
όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο  20 του προεδρικού διατάγµατος Π∆ 60/2006 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Π∆ 12/2009. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαµβάνεται να 
κατέχει ο υποφήφιος, αυτά  επισυνάπτονται  στο πρακτικό που συντάσσει η λυκειακή επιτροπή, η οποία και βαθµολογεί 
το γραπτό δοκίµιο µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0). 
- να ενηµερωθούν επίσης αυτοί που θα οριστούν χειριστές του VBI, ότι πρέπει υποχρεωτικά να είναι στη θέση τους και 
να έχουν ανοικτό το σύστηµα για την πραγµατοποίηση των δοκιµαστικών εκποµπών τις ηµέρες και ώρες που θα 
γνωστοποιηθούν µε σχετικό σήµα που θα σας σταλεί. Η έναρξή τους προγραµµατίζεται για τις αρχές Μαΐου 2014. 
- να τονιστεί ιδιαίτερα στους χειριστές του  VBI όλων των επιτροπών  και στους γραµµατείς – συνδέσµους των ΕΕ∆∆Ε µε 
το Κέντρο Εκποµπής, η σηµασία που έχουν στην οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων τόσο οι δοκιµαστικές εκποµπές όσο 
και η ταχύτατη επικοινωνία του Κέντρου Εκποµπής και κατά συνέπεια και της Κεντρικής Επιτροπής µε τα Εξεταστικά 
Κέντρα που πραγµατοποιείται µέσω των συνδέσµων και να τους ζητηθεί η επίδειξη αυξηµένης ευθύνης στην 
εκπλήρωση του έργου τους. 
       

 
∆. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 

 
    1. Για κάθε Ε.Κ. ορίζονται µε απόφαση του οικείου ∆/ντή ∆ιεύθυνσης οι αναγκαίοι επιτηρητές για την οµαλή 

διεξαγωγή των εξετάσεων. 
        2. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.∆. 60/06, επιτηρητές  ορίζονται καθηγητές ∆.Ε. 
(Γυµνασίου ή Λυκείου) δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης µε τις εξής προϋποθέσεις : 
 α) Οι καθηγητές Λυκείων δεν µπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕΛ όπου εξετάζονται µαθητές τους. 
 β) Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές µόνο της δηµόσιας εκπαίδευσης. 

Κατά τον ορισµό των επιτηρητών λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο 
επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωµατικός. 
      3. Οι καθηγητές των Γυµνασίων που θα ορισθούν ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους στο 
Γυµνάσιο. 
      4. Με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής οι επιτηρητές κατανέµονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
κάθε ηµέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα. 

    5. Η απόφαση ορισµού των επιτηρητών εκδίδεται πέντε (5) ηµέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων. 
      6. Σηµειώνεται ότι η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει κάθε ηµέρα το φάκελο της εξέτασης στους επιτηρητές οι οποίοι 
υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα τη Λυκειακή Επιτροπή για  όποιο πρόβληµα τυχόν προκύψει. 
      7.Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους 
εξεταζόµενους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική 
Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες διανέµουν ή ανακοινώνουν  στους εξεταζόµενους, χωρίς 
να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις. 
        8. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά τρόπο 
που να µη δηµιουργεί πρόβληµα στους εξεταζόµενους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την 
πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των 
εξεταζοµένων να τους ενηµερώνουν  ότι δεν πρέπει να  παίρνουν µαζί τους σηµειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα 
αντικείµενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραµένουν εκτός αίθουσας  και να µην επιτρέπουν την είσοδο 
σε όποιον δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες αυτές. Μετά την παραλαβή και του τελευταίου γραπτού  παραδίδουν 
αµέσως τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή, προκειµένου αυτή να τα προωθήσει στο Βαθµολογικό Κέντρο. 
       9.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωµατικός επιτηρητής, ο οποίος 
συνοδεύει τον εξεταζόµενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την 
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αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του 
ίδιου Λυκείου που µετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή. 
      10. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ  αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή 
του, η Λυκειακή Επιτροπή αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίµιο στο εξεταστικό κέντρο ή 
στην οικεία ΕΕ∆∆Ε και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθµολογικό Κέντρο ενηµερώνοντας για την απουσία 
του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα λάβει µέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις  στο µάθηµα που διέκοψε την εξέτασή του, 
εφόσον ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία (περιγράφεται στο άρθρο 25 του Π∆ 60/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 
41/2011). Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίµιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθµολόγηση µε σχετικό 
πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την 
εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθµολογείται κανονικά. 
      11. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήµατος ευθύνης πέραν του 
συνηθισµένου λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της 
διεξαγωγής των εξετάσεων. 
 

Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ 
 
   Πριν την έναρξη των εξετάσεων αποστέλλονται στην κάθε ΕΕ∆∆Ε για κάθε  Λύκειο αρµοδιότητάς της 
αυτοκόλλητα αριθµητήρια, τα οποία επικολλούνται στα γραπτά των µαθητών κάθε λυκείου σύµφωνα µε τις παρακάτω 
οδηγίες. Η ΕΕ∆∆Ε παραδίδει δύο µέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων τα οικεία αριθµητήρια στον Πρόεδρο της κάθε 
Λυκειακής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις που σε κάποιο ηµερήσιο Γενικό Λύκειο εξετάζονται και υποψήφιοι άλλων 
ηµερήσιων ΓΕΛ ή/και εσπερινών ΓΕΛ καθώς και υποψήφιοι ηµερήσιων ή/και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄), η ΕΕ∆∆Ε 
παραδίδει τα  αυτοκόλλητα αριθµητήρια αυτών των ηµερήσιων ή/και εσπερινών ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ  στον  Πρόεδρο της  
Λυκειακής  Επιτροπής  του ηµερήσιου ΓΕΛ, στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι αυτοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις 
αίθουσες κατά Λύκειο προέλευσης και αλφαβητικά.  

∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια που αποστέλλει η ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστηµάτων  περιλαµβάνουν την ένδειξη της τάξης (Ηµερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ) και  
δεκατέσσερα (14) ψηφία, από τα οποία τα τρία πρώτα αντιστοιχούν στον  κωδικό της οικείας ∆ιεύθυνσης, τα επόµενα 
επτά (7) αντιστοιχούν στον κωδικό  λυκείου και τα τέσσερα τελευταία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό των γραπτών. 
Επί πλέον αναφέρεται και το λεκτικό του ΓΕΛ προκειµένου να είναι εύκολη η επικόλληση των αυτοκόλλητων 
αριθµητηρίων ανάλογα µε το ΓΕΛ προέλευσης κάθε υποψηφίου. Σηµειώνεται ότι ο αύξων αριθµός των γραπτών είναι 
ενιαίος και συνεχόµενος για όλα τα µαθήµατα π.χ. αν στην Γ΄ τάξη ενός Λυκείου φοιτούν 30 µαθητές τα αριθµητήρια που 
θα παραλάβει το σχολείο αυτό για τους µαθητές της Γ΄ τάξης θα αρχίζουν από το 0001 και θα λήγουν στο 0180 (30 
µαθητές Χ 6 µαθήµατα). 
       Το κάθε αυτοκόλλητο αριθµητήριο είναι τυπωµένο σε τρία αντίγραφα από τα οποία τα δύο επικολλούνται από τους 
επιτηρητές στον ειδικό χώρο του τετραδίου από την εξωτερική πλευρά και το τρίτο µένει στο στέλεχος του αριθµητηρίου. 
Τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια πρέπει να επικολλώνται στο τετράδιο µετά την είσοδο των εξεταζοµένων και πριν την 
έναρξη της εξέτασης και όχι κατά την παράδοση του γραπτού στο τέλος της εξέτασης. Ο χώρος που έχει επικολληθεί το 
αυτοκόλλητο αριθµητήριο επικαλύπτεται αµέσως µετά την επικόλληση  µε µαύρο αυτοκόλλητο µε ευθύνη των 
επιτηρητών κάθε τάξης κατά τρόπο που να µην είναι αναγνωρίσιµο το Λύκειο προέλευσής του.  

Η Λυκειακή Επιτροπή µε βάση την κατανοµή των εξεταζοµένων στις αίθουσες κατανέµει κάθε ηµέρα πριν την 
έναρξη των εξετάσεων αριθµό αριθµητηρίων στους οικείους επιτηρητές αντίστοιχο µε τον αριθµό των εξεταζοµένων.  

Η αρχή γίνεται την πρώτη ηµέρα στην πρώτη αίθουσα από το αριθµητήριο 0001 και  καταλήγει στην τελευταία 
αίθουσα στο µάθηµα µε το οποίο λήγουν οι εξετάσεις στο µεγαλύτερο αριθµό αριθµητηρίου. 

 Για παράδειγµα, αν οι µαθητές είναι µοιρασµένοι ισόποσα σε δυο αίθουσες το πρωί της πρώτης ηµέρας στους 
επιτηρητές της πρώτης αίθουσας θα δοθούν τα αριθµητήρια από το 0001 µέχρι το 0015 και στους επιτηρητές της 
δεύτερης από το 0016 µέχρι το 0030. Τη δεύτερη ηµέρα από το 0031 µέχρι το 0045 και από το 0046 µέχρι το 0060 
στους επιτηρητές των δύο αιθουσών αντίστοιχα κλπ ενώ την τελευταία ηµέρα θα µοιραστούν τα αυτοκόλλητα µε αριθµό 
0151 µέχρι 0165 και 0166 µέχρι 0180 αντίστοιχα στις δυο αίθουσες.  

Οι υποψήφιοι των  ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) τοποθετούνται σε ξεχωριστή αίθουσα αλφαβητικά. Αν στο 
συγκεκριµένο ΓΕΛ εξετάζονται υποψήφιοι από διαφορετικά ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) οι υποψήφιοι τοποθετούνται κατά ΕΠΑΛ 
και αλφαβητικά. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται και υποψήφιοι από διαφορετικά ΓΕΛ (ηµερήσια ή εσπερινά).∆ηλαδή 
οι υποψήφιοι κάθονται στις αίθουσες πρώτα κατά Λύκειο, µετά κατά µάθηµα και τέλος αλφαβητικά. 

Τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) περιλαµβάνουν  δεκατέσσερα (14) ψηφία, από τα οποία 
τα τρια πρώτα αντιστοιχούν στον κωδικό της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. , τα επόµενα επτά (7) αντιστοιχούν στον κωδικό  
ΕΠΑΛ (ηµερήσιο ή εσπερινό) και τα τέσσερα τελευταία  αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό των γραπτών του 
συγκεκριµένου ΕΠΑΛ. Σηµειώνεται ότι ο αύξων αριθµός των γραπτών είναι ενιαίος και συνεχόµενος για όλα τα µαθήµατα 
του ΕΠΑΛ που εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους ΓΕΛ. Επί πλέον αναφέρεται και το 
λεκτικό του ΕΠΑΛ προκειµένου να είναι εύκολη η επικόλληση των αυτοκόλλητων αριθµητηρίων ανάλογα µε το ΕΠΑΛ 
προέλευσης κάθε υποψηφίου.  

Στην περίπτωση απουσίας εξεταζόµενου εκτός από τη σχετική σηµείωση στην κατάσταση απουσιών 
δηµιουργείται από τους επιτηρητές απουσιολόγιο ως ακολούθως: Σε απόκοµµα τετραδίου αναγράφονται τα ατοµικά 
στοιχεία του απόντος στο εξεταζόµενο µάθηµα και επικολλάται το τρίτο αυτοκόλλητο, το οποίο θα έµενε στο στέλεχος, αν 
ήταν παρών ο εξεταζόµενος, ενώ τα άλλα δύο παραµένουν στο στέλεχος. Το απουσιολόγιο αυτό παραδίδεται µαζί µε 
την κατάσταση παρόντων και τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή µε το τέλος της εξέτασης. 
        Για τους εξεταζόµενους µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά, από τις οικείες 
επιτροπές θα σταλούν αντίστοιχα αυτοκόλλητα αριθµητήρια από τη ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών 
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Συστηµάτων  στα Βαθµολογικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα προκειµένου να επικολληθούν στα αντίστοιχα 
γραπτά από την Επιτροπή Εξέτασης. Στα αυτοκόλλητα αυτά οι τρεις πρώτοι αριθµοί θα αντιστοιχούν στον κωδικό 
αριθµό της Επιτροπής Εξέτασης ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανεξάρτητα αν αυτή 
λειτουργεί σε Βαθµολογικό Κέντρο ή σε ειδικό εξεταστικό κέντρο και όχι στον κωδικό της ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε 
σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί ειδικά για τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια.  
        Επειδή η σωστή τήρηση και τοποθέτηση των αυτοκόλλητων αριθµητηρίων είναι βασικότατος παράγοντας της 
ορθής καταχώρισης της βαθµολογίας, παρακαλούµε να δοθούν σαφείς οδηγίες στους προέδρους των Λυκειακών 
επιτροπών ώστε να κάνουν σχετική ενηµέρωση στους επιτηρητές και να τους επιστήσουν ιδιαίτερα την προσοχή για την 
πιστή και απόλυτη εφαρµογή όλων των σχετικών οδηγιών.  
                                        
                                                  

 ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
 
Τα Βαθµολογικά Κέντρα, στα οποία θα βαθµολογηθούν τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων που εξετάζονται σε 

πανελλήνιο επίπεδο στην  τελευταία τάξη, ορίζονται µε σχετική Υπουργική Απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 
60/2006 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος κάθε Βαθµολογικού Κέντρου.  

Η κατανοµή των γραπτών που θα βαθµολογηθούν στο κάθε Βαθµολογικό κέντρο θα γίνει µε νεότερη Υπουργική 
απόφαση που θα εκδοθεί τις παραµονές έναρξης των εξετάσεων. 

Με απόφαση του προέδρου κάθε Βαθµολογικού Κέντρου ορίζονται µέχρι δεκαοκτώ (18) µέλη της οικείας 
Επιτροπής του Βαθµολογικού Κέντρου και ανάλογα µε τον αριθµό των γραπτών δοκιµίων για κάθε µάθηµα που 
βαθµολογείται στο Β.Κ., από τα οποία το ένα µέλος ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως µέλη µπορούν να ορίζονται σχολικοί 
σύµβουλοι ∆/θµιας Εκπ/σης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί δηµόσιων Λυκείων µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄  κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, 
ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19, ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από 
τα εξεταζόµενα µαθήµατα.  

Με την ίδια απόφαση ο πρόεδρος του Βαθµολογικού Κέντρου ορίζει το Γραµµατέα της Επιτροπής του 
Βαθµολογικού Κέντρου και µέχρι τρεις (3) βοηθούς γραµµατείς ,  καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους από το 
εκπαιδευτικό και διοικητικό  προσωπικό για βοήθεια του έργου της επιτροπής Βαθµολογικού Κέντρου. Ο αριθµός του 
προσωπικού αυτού θα είναι ανάλογος του αριθµού των υποψηφίων, τα γραπτά των οποίων θα βαθµολογηθούν στο 
οικείο βαθµολογικό κέντρο και συγκεκριµένα για γραπτά µέχρι :   
2.500  υποψηφίων θα ορισθούν από 25  µέχρι  30   άτοµα   
3.000           ‘’          ‘’       ‘’            ‘’   31     ‘’      35          
3.500           “         “         “           ‘’    36      ‘’     45           
3.750           ‘’         ‘’        ‘’           ‘’    46      ‘’     55          
4.000           “         “         “           ‘’    56      “     60          
4.250           ‘’        ‘’         ‘’           ‘’    61     ‘’      65          
4.500           “         “         “           “    66      “     70          
4.750           ‘’        ‘’        ‘’            ‘’    71      ‘’    75                     
5.000           “         “         “           “    76      “     80 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και µέχρι τρία άτοµα από το βοηθητικό προσωπικό (κλητήρες, καθαρίστριες) για την 
φύλαξη και καθαριότητα των Βαθµολογικών Κέντρων.        

∆ιευκρινίζεται ότι τα γραπτά υποψηφίων εσπερινών ΓΕΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερησίων ΓΕΛ, θα 
βαθµολογηθούν στο Β.Κ., στο οποίο βαθµολογούνται τα γραπτά αυτού του ηµερήσιου Ε.Κ. Επίσης στα οικεία Β.Κ. των 
ηµερήσιων ΓΕΛ θα βαθµολογηθούν τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων των υποψηφίων ηµερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ 
(ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) που εξετάζονται σε θέµατα κοινά µε τους υποψηφίους ΓΕΛ, ενώ τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων 
ειδικότητας των ίδιων υποψηφίων θα βαθµολογηθούν στα αντίστοιχα Β.Κ. των ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄. 

Οι βαθµολογητές και αναβαθµολογητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. από εκπ/κούς που υπηρετούν σε 
σχολεία της οικείας ή όµορης  ∆/νσης ∆.Ε και κατά προτίµηση από αυτούς που έχουν διδάξει  το οικείο µάθηµα στην 
τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος την τελευταία τριετία. Ειδικότερα, οι 
εκπαιδευτικοί ∆.Ε.της ∆/νσης, στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος δίδαξαν το οικείο µάθηµα, 
υποχρεούνται να συµµετάσχουν στη βαθµολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθµολόγηση, ο 
αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πενήντα (50), εφόσον ορισθούν ως βαθµολογητές από τον 
πρόεδρο του οικείου Β.Κ.  

Τα µέλη της Επιτροπής του Βαθµολογικού κέντρου, µπορούν εκτός του ωραρίου απασχόλησής τους στην 
επιτροπή του Βαθµολογικού κέντρου, να χρησιµοποιούνται και ως  τρίτοι βαθµολογητές. Επίσης τα µέλη της Επιτροπής 
κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθµολογητών για τα αντίστοιχα µε την ειδικότητά τους εξεταζόµενα µαθήµατα, 
µεταφέρουν στους βαθµολογητές οδηγίες της Κ.Ε.Ε. Ηµερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη 
διαδικασία βαθµολόγησης και παρεµβαίνουν, όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή σύγκλιση 
στην αξιολόγηση των βαθµολογητών σε κάθε Β.Κ.  

Σε κάθε βαθµολογητή που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. αντιστοιχεί ένας κωδικός αριθµός που υπάρχει 
στο κεντρικό σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι βαθµολογητές πήραν πέρυσι κωδικό µε αυτόν τον τρόπο, ισχύει ο 
ίδιος και φέτος (θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από τη ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων). 
Όπου υπάρχει ανάγκη µπορεί ο Πρόεδρος του Β.Κ να ζητά από τον Περιφερειακό ∆/ντή Εκπαίδευσης αριθµό 
βαθµολογητών απο όµορη ∆.Ε που έχουν διδάξει το οικείο µάθηµα.  
            Η πειραµατική βαθµολόγηση θα γίνεται το πρωί ή το απόγευµα της επόµενης ηµέρας από αυτήν που εξετάσθηκε 
το µάθηµα. Εφόσον από την πειραµατική βαθµολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή 
οι σχετικές ερωτήσεις θα διατυπώνονται γραπτά και θα αποστέλλονται µε  FAX (ή µε   e-mail σύµφωνα µε τις σχετικές 
οδηγίες που θα σταλούν για το σκοπό αυτό). Η κανονική βαθµολόγηση θα αρχίζει µετά την 12.00 µεσηµβρινή της 
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µεθεπόµενης ηµέρας από αυτή που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριµένου µαθήµατος, ώστε να δίνεται ο 
αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Β.Κ. των διευκρινίσεων που ενδεχοµένως θα παρασχεθούν από την 
Κ.Ε.Ε. Αν κάποιο µάθηµα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραµατική βαθµολόγηση θα γίνεται την επόµενη ηµέρα 
λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθµολόγηση θα αρχίζει µετά τις 12:00 της µεθεπόµενης 
ηµέρας (δηλαδή τη ∆ευτέρα).  

Σε καµία  περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθµολόγησης νωρίτερα.  
 

 
Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
1. Εξεταζόµενοι µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόµενα µαθήµατα της 

τελευταίας τάξης του  Λυκείου είναι οι: 
i) µαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ 
ii) µαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ (οµάδας Β) για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής,  
που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου α΄ και της περίπτωσης ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 
του άρθρου MONO της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Οι ως άνω 
αναφερόµενοι εξετάζονται προφορικά, εφόσον µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2014 υπέβαλαν στο οικείο Λύκειο σχετική 
αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Οι προφορικά εξεταζόµενοι προσέρχονται για εξέταση: 
α) στο οικείο Βαθµολογικό Κέντρο που λειτουργεί στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. (ή στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που 

µπορεί να λειτουργεί ως παράρτηµα του Βαθµολογικού Κέντρου και ο χώρος λειτουργίας του ορίζεται µε απόφαση του 
οικείου ∆/ντή ∆.Ε.) που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους ενώπιον  της επιτροπής εξέτασης που συγκροτεί για 
το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Βαθµολογικού Κέντρου, σύµφωνα µε το εδάφιο α  της παραγράφου 3 του άρθρου 
MONO της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. 

β) Στις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε., στις οποίες  θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόµενοι είναι 
περισσότεροι από ογδόντα (80) συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υπεράριθµους υποψηφίους 
(άνω των 80). Οι πρώτοι 80 υποψήφιοι εξετάζονται στο Β.Κ., ενώ οι υπεράριθµοι (άνω των 80) θα εξεταστούν στο 
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις ∆/νσεις ∆.Ε. όπου λειτουργούν δύο (2) Βαθµολογικά Κέντρα, εφόσον οι εξεταζόµενοι 
υποψήφιοι µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά ∆ιεύθυνση ∆.Ε. είναι περισσότεροι από 160, τότε οι 
πρώτοι 80 εξετάζονται στο πρώτο Β.Κ. της ∆/νσης, οι επόµενοι 80 εξετάζονται στο δεύτερο Β.Κ. της ∆/νσης και για τους 
υπεράριθµους ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Για το συγκεκριµένο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται µε απόφαση 
του οικείου ∆ιευθυντή της ∆/νσης ∆.Ε. ο χώρος λειτουργίας του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, από τους 
έχοντες τα προβλεπόµενα για τους Προέδρους Βαθµολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξέτασης  ορίζει τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής, το γραµµατέα και το βοηθό γραµµατέα όπου απαιτείται, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της αριθµ. 
Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009 Υπουργικής Απόφασης).  

 
Οι ∆ιευθυντές των ∆/νσεων ∆.Ε.,  στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο (για τις ανωτέρω 

περιπτώσεις α και β) θα πρέπει µέχρι 14 Απριλίου 2014 να αποστείλουν συµπληρωµένο το συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 3 
(πλαίσιο I) στο τµήµα Β΄ της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
t01ode2@minedu.gov.gr ανά Βαθµολογικό Κέντρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ως παράρτηµα του Βαθµολογικού 
Κέντρου ή επιπλέον Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχα και τα Ε.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν ως 
παραρτήµατα Β.Κ. θα πρέπει να εδρεύουν σε ΓΕΛ που δεν θα έχουν οριστεί ως Ε.Κ. Αν η έδρα του Ε.Ε.Κ. δεν είναι ΓΕΛ, 
αλλά Γυµνάσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη λήψη των θεµάτων, τυχόν διευκρινίσεων και των 
ενδεικτικών απαντήσεων από την ΚΕΕ. 

 
   γ) Στις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό 
Κέντρο µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή της ∆/νσης ∆.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξέτασης, από τους έχοντες τα προβλεπόµενα για τους Προέδρους Βαθµολογικών Κέντρων προσόντα. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εξέτασης  ορίζει τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής, το γραµµατέα και το βοηθό γραµµατέα όπου απαιτείται 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ της αριθµ. 
Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009 Υπουργικής Απόφασης).  

Εφόσον ο αριθµός των προφορικά εξεταζόµενων υποψηφίων είναι σχετικά µικρός,  συνεκτιµώντας τις 
συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούµενο έτος για το ίδιο θέµα για 
την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, µπορεί οι υποψήφιοι να εξετάζονται σε Ειδικό Εξεταστικό 
Κέντρο άλλης ∆ιεύθυνσης ∆.Ε., εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. Η 
επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον µέγιστο δυνατό βαθµό το αδιάβλητο των εξετάσεων. 

Οι ∆ιευθυντές των ∆/νσεων ∆.Ε.  στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο, θα πρέπει µέχρι 14 
Απριλίου 2014 συµπληρώνοντας το συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (πλαίσιο II) να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο τµήµα Β΄ 
της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr το Ε.Ε.Κ. που 
θα λειτουργήσει στη ∆ιεύθυνσή τους, το οποίο πρέπει να εδρεύει σε ΓΕΛ που δεν θα έχει οριστεί ως Ε.Κ. Αν η έδρα του 
Ε.Ε.Κ. δεν είναι ΓΕΛ, αλλά Γυµνάσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη λήψη των θεµάτων, τυχόν 
διευκρινίσεων και των ενδεικτικών απαντήσεων από την ΚΕΕ. 
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  Στις ∆/νσεις, στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα κέντρα Εξέτασης υποψηφίων µε αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανοµή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆/ντή ∆.Ε. 
κατά Λύκειο προέλευσης. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων ως 
τις 14 Απριλίου 2014 στο ΦΑΞ 210- 34 42 098 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr. 
  
       Για την αποφυγή σχετικών ερωτηµάτων διευκρινίζεται ότι τόσο τα Βαθµολογικά Κέντρα όσο και τα Ειδικά 
Εξεταστικά Κέντρα όταν εξετάζονται οι µαθητές και απόφοιτοι µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ορίζονται οι αναγκαίοι επιτηρητές µε βάση 
όσα προβλέπονται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας.  
 
       2. Η επιτροπή εξέτασης των υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Βαθµολογικού ή του 
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου   αποτελείται από: 
  i) Τον πρόεδρο ή ένα µέλος της επιτροπής του οικείου Βαθµολογικού Κέντρου ως Πρόεδρο. 

       ii) ∆ύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ∆.Ε. για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα από αυτούς που το δίδαξαν ένα 
τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία ως εξεταστές-βαθµολογητές, κατά προτίµηση από τους έχοντες 
ειδική εκπαίδευση ή εµπειρία εξέτασης µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
  iii) Έναν σχολικό σύµβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό ∆.Ε. της ίδιας ή συγγενούς µε το εξεταζόµενο µάθηµα ειδικότητας 
ως εξεταστή-τρίτο βαθµολογητή. 
   Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται  εκπαιδευτικός λειτουργός ∆.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Στην περίπτωση 
που οι εξεταζόµενοι µαθητές ή απόφοιτοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται και ένας βοηθός γραµµατέας. Για 
κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζόµενους ορίζεται ένας ακόµη βοηθός γραµµατέας. 
               Στην επιτροπή εξέτασης µπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο 
Προϊστάµενος του οικείου ΚΕ∆∆Υ ή εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕ∆∆Υ, για την 
παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.           
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί ∆/ντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τους Προέδρους των Βαθµολογικών και των 
Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄) να µεριµνήσουν για τη στελέχωση των παραπάνω 
Κέντρων µε έναν σύµβουλο ΕΑΕ ή  Προϊστάµενο του οικείου ΚΕ∆∆Υ ή εκπαιδευτικό ∆.Ε που υπηρετεί σε αυτό. 
Επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να συµµετέχει στις Επιτροπές του συγκεκριµένου Βαθµολογικού και του Ειδικού 
Εξεταστικού Κέντρου όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι  και  του  τρίτου  βαθµού  µε  
µαθητή  που εξετάζεται στο κέντρο αυτό. 

 Στο χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται ιατρός του δηµοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος 
ορίζεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από εισήγηση του οικείου ∆/ντή ∆/νσης ∆.Ε. για την αντιµετώπιση 
οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζοµένων. Ο οριζόµενος ιατρός οφείλει να είναι παρών  µισή τουλάχιστον ώρα 
πριν την έναρξη των εξετάσεων και να παραµένει  σ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Επειδή οι υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε κοινή ώρα εξέτασης, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Εξέτασης θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε τουλάχιστον µία οµάδα εξεταστών – βαθµολογητών να εξετάσει 
τους υποψηφίους των εσπερινών (εφόσον υπάρχουν), στην οποία συµµετέχουν καθηγητές αντίστοιχης ειδικότητας από 
εσπερινό ή ηµερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (οµάδα Β΄). 

Σε περίπτωση που οι µαθητές και οι απόφοιτοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, 
µπορεί µε απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής να αυξάνει τον αριθµό των µελών - εξεταστών ανάλογα µε τον 
αριθµό των µαθητών και τα µαθήµατα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.  

Τέλος µε απόφαση του ∆ιευθυντή ∆.Ε. µετά από αίτηµα του  προέδρου της επιτροπής εξέτασης ορίζεται ο 
απαραίτητος αριθµός επιτηρητών. 

 
         3. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθµολόγηση ή αναβαθµολόγηση για κάθε µάθηµα των µαθητών, 
που ανήκουν στην κατηγορία των  προφορικά εξεταζοµένων σύµφωνα µε τις αναφερόµενες διατάξεις . 

Για την διαδικασία της προφορικής εξέτασης των µαθητών και αποφοίτων θα αποσταλεί εγκύκλιος, την 
οποία πρέπει να λάβουν υπόψη οι πρόεδροι των επιτροπών εξέτασης των Βαθµολογικών και Ειδικών 
Εξεταστικών Κέντρων  κατά την εξέτασή τους.  

Στο γραπτό δοκίµιο κάθε εξεταζόµενου σηµειώνεται ο τρόπος εξέτασής του και υπογράφεται από τους εξεταστές 
και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δήλωσε ότι επιθυµεί να απαντήσει γραπτά 
σε κάποια ερωτήµατα ώστε αυτά να αξιολογηθούν κατά τη βαθµολόγηση, αυτό σηµειώνεται στο γραπτό 
δοκίµιο του υποψηφίου. Κατά την  εξέταση παρευρίσκεται απαραιτήτως και ο τρίτος βαθµολογητής, για να αξιολογήσει 
τον µαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθµολογίας. 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απουσίας εξεταζοµένου δηµιουργείται απουσιολόγιο κατά τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε της παρούσας. Μετά το πέρας των εξετάσεων αντίγραφα των απουσιολογίων αποστέλλονται 
στο οικείο Λύκειο.  

 
        4. Για την έγκαιρη προετοιµασία και τον προγραµµατισµό της εξέτασης των µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

 i) Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στους ∆ιευθυντές των Γενικών 
Λυκείων και των ΕΠΑΛ (για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής της οµάδας Β) της περιοχής ευθύνης τους  τον 
χώρο λειτουργίας του Βαθµολογικού κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση, στον οποίο θα 
εξετασθούν οι προφορικά εξεταζόµενοι µαθητές και απόφοιτοι του σχολείου τους . 
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ii) Οι ∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) οφείλουν να ενηµερώσουν προσωπικά  κάθε 
προφορικά εξεταζόµενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του και να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Λυκείου. 
           iii) ∆ιευκρινίζεται ότι στα Βαθµολογικά Κέντρα των ΓΕΛ ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΓΕΛ κατά περίπτωση 
θα εξετασθούν προφορικά και οι µαθητές και οι απόφοιτοι ηµερήσιων κι εσπερινών ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) µόνο στα 
µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής  (σε κοινά θέµατα µε τους µαθητές των ΓΕΛ) και όχι στα µαθήµατα ειδικότητας. 
        Οι µαθητές και οι απόφοιτοι αυτοί των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) τα µαθήµατα ειδικότητας θα τα εξετασθούν στα 
Βαθµολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που θα ορισθούν για την οµάδα Α των ΕΠΑΛ. 

Επίσης για την σωστή ενηµέρωση των µαθητών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β) που θα εξετασθούν 
προφορικά στα Βαθµολογικά  ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο εξεταζοµένου να αναγράφεται το 
Βαθµολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους. Τα ∆ελτία Εξεταζοµένου θα χορηγούνται στους υποψηφίους 
περί τις αρχές Μαΐου. 

 Ειδικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) που εξετάζονται προφορικά, επειδή το Βαθµολογικό ή το 
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους θα είναι διαφορετικό για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής και 
διαφορετικό για τα µαθήµατα ειδικότητας στο δελτίο εξεταζοµένου θα αναγράφεται το Βαθµολογικό ή τo Ειδικό 
Εξεταστικό Κέντρο µαθηµάτων γενικής παιδείας και επιλογής και το Βαθµολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των 
µαθηµάτων ειδικότητας.   

 
      5. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών  οι ∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β) θα πρέπει 
άµεσα, αφού έχουν ήδη ελέγξει τις σχετικές γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, 
να αποστείλουν κατάσταση στην οικεία ΕΕ∆∆Ε µε τους εξεταζοµένους που υπέβαλαν εµπρόθεσµα τη σχετική αίτηση και 
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για προφορική εξέταση.  
         Στην κατάσταση αναγράφονται τα ατοµικά στοιχεία εξεταζόµενου, ο κωδικός αριθµός του, τα εξεταζόµενα 
µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής (για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β), η κατεύθυνση και τα µαθήµατα 
γενικής παιδείας και επιλογής (για τους υποψηφίους των ΓΕΛ) καθώς και τα τυχόν ειδικά µαθήµατα στα οποία έχει 
δηλώσει να εξεταστεί. Επίσης στην κατάσταση θα αναγράφεται το Λύκειο προέλευσης του εξεταζόµενου, δηλαδή το 
Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β). 
       6.  Μαζί µε την κατάσταση ( Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β), στην οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία,  
αποστέλλεται στην ΕΕ∆∆Ε και αντίγραφο της σχετικής γνωµάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕ∆∆Ε ελέγχει  τις 
γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
διαφοροποίησης της ΕΕ∆∆Ε σχετικά µε τη νοµιµότητα των γνωµατεύσεων, η ΕΕ∆∆Ε έρχεται σε συνεννόηση µε το οικείο 
Λύκειο σχετικά µε την ισχύ της γνωµάτευσης. Αφού συγκεντρωθούν από την ΕΕ∆∆Ε τα στοιχεία από όλα τα 
Λύκεια, καταχωρούνται όλοι οι εξεταζόµενοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β) σε  καταστάσεις  ανά Βαθµολογικό ή 
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται όλα τα αναφερόµενα στοιχεία που πρέπει να  
περιλαµβάνουν οι καταστάσεις των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β). 
     7.  Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης αποστέλλεται  στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθµολογικού 
Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από καθηγητές – 
βαθµολογητές από αυτούς που δίδαξαν το εξεταζόµενο µάθηµα ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία 
τριετία, κατά προτίµηση από αυτούς που έχουν  ανάλογη εµπειρία στην εξέταση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και προέρχονται από σχολεία του ίδιου ή όµορου νοµού. Συνιστάται, όταν είναι εφικτό, για 
την αντικειµενική εξέταση των υποψηφίων, ο ορισµός του εξεταστή – βαθµολογητή και του τρίτου βαθµολογητή να 
γίνεται από εκπαιδευτικούς όµορων νοµών ή όµορης ∆/νσης ∆.Ε.. Οι εξεταστές ορίζονται λίγο πριν τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δεν ανακοινώνονται σε κανένα τρίτο για οποιονδήποτε λόγο. 

 
     8.  Οι εξεταζόµενοι, στα µαθήµατα της τελευταίας τάξης µαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ καθώς και οι µαθητές και 
απόφοιτοι των ΕΠΑΛ οµάδας Β (για τα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέµατα µε τους µαθητές των 
ΓΕΛ) µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 
δυσαρθρίας, τραυλισµού, επιληψίας και φάσµα αυτισµού και εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης ι του εδαφίου 
β και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου ΜΟΝΟ της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) 
Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται γραπτά βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου ΜΟΝΟ 
της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Οι εξεταζόµενοι προσέρχονται για εξέταση στο  Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή που 
έχει οριστεί ως εξεταστικό τους κέντρο. Η εξέταση των µαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και εφαρµόζονται οι 
σχετικές οδηγίες της αριθµ. Φ.251/ 15808 /B6/5-2-2014 εγκυκλίου µας. 
 

 
Η.   ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
1. Στην επιτροπή εξέτασης υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν µπορεί να 

συµµετέχει σύζυγος εξεταζοµένου ή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου 
βαθµού µε µαθητή που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής λυκείου στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόµενος ως φυσικώς 
αδύνατος µαθητής. 

2. Σε λυκειακή επιτροπή ή στην επιτροπή βαθµολογικού κέντρου µε οποιαδήποτε ιδιότητα είτε  επιτηρητή 
είτε βαθµολογητή – αναβαθµολογητή δεν µπορεί να συµµετέχει  σύζυγος εξεταζόµενου ή όποιος έχει συγγένεια εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε µαθητή που εξετάζεται στο οικείο λύκειο ή βαθµολογούνται τα 
γραπτά του στο ίδιο βαθµολογικό κέντρο κατά περίπτωση. 
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3. Στην ΕΕ∆∆Ε δεν µπορεί να µετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος 
έχει συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε εξεταζόµενο που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο 
της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. 

4.          ∆εν µπορεί να είναι Πρόεδρος Β.Κ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας 
µέχρι και τρίτου βαθµού µε υποψήφιο που συµµετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄. 
 

Θ. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ 
 Για τη διακίνηση των γραπτών θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος, όπου θα περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία 
και ο τρόπος διακίνησης των γραπτών. 
 

Ι.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ -∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
  
 1. Η Επιτροπή κάθε Βαθµολογικού Κέντρου µετά την παραλαβή των γραπτών κάθε µαθήµατος από τις οικείες 
ΕΕ∆∆Ε, αφού καταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθµό των γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο – Εξεταστικό 
Κέντρο,  αναµειγνύει τα γραπτά των Λυκείων, τα ταξινοµεί κατά 25 σε φακέλους στην πλάτη των οποίων αναγράφεται ο 
τίτλος του µαθήµατος και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιµάσει για πρώτη βαθµολόγηση. Εφιστάται η 
προσοχή στα µέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ώστε σε κάθε περίπτωση κάθε 25άδα γραπτών να περιλαµβάνει 
γραπτά διαφορετικών σχολείων προέλευσης. Με ευθύνη των ίδιων των προέδρων των Β.Κ. πρέπει να 
εξασφαλίζεται το πλήρες ανακάτεµα των τετραδίων, ώστε να µην ταυτοποιείται σε καµµία περίπτωση η 
προέλευση των γραπτών.   
 2. Εν  συνεχεία ένα ή δύο δέµατα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και µε ευθύνη του µέλους που είναι 
συντονιστής των βαθµολογητών για το µάθηµα την επόµενη ηµέρα από αυτή που εξετάστηκε, βαθµολογούνται 
πειραµατικά για το συντονισµό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθµολογητών και αναβαθµολογητών.  Οι διαπιστώσεις 
από την πειραµατική αυτή βαθµολόγηση γνωστοποιούνται και στους βαθµολογητές που  ήταν δικαιολογηµένα απόντες, 
από την πειραµατική βαθµολόγηση και θα βαθµολογήσουν αυτό το µάθηµα ως πρώτη ή δεύτερη βαθµολόγηση ή 
αναβαθµολόγηση  στο συγκεκριµένο Β.Κ. 
 3. Αν προκύπτουν ζητήµατα που χρήζουν διευκρίνισης από την Κ.Ε.Ε., τα σχετικά ερωτήµατα διατυπώνονται την 
ίδια ηµέρα (που γίνεται η πειραµατική βαθµολόγηση) και διαβιβάζονται µέσω  των FAX  (ή των e-mail  που θα δοθούν 
στους Προέδρους των Β.Κ.) στην Κ.Ε.Ε., προκειµένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την εποµένη το 
πρωί. Τα ερωτήµατα αναγράφουν  υποχρεωτικά τον τίτλο του Βαθµολογικού Κέντρου   και το µάθηµα που αφορούν και 
υπογράφονται  από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Β.Κ. Ερωτήµατα Β.Κ. χωρίς την υπογραφή προέδρου ή 
αντιπροέδρου δεν θα εξετάζονται από την ΚΕΕ.  

4. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα στο σηµείο αυτό ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθµολογητής να 
συνειδητοποιήσει το µέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να µείνει ανεπηρέαστη από τυχόν 
υποκειµενικά κριτήρια και να διαµορφώνεται µε ψυχραιµία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή 
ενθουσιασµού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια αποµακρύνουν από την 
αντικειµενική αξιολόγηση που είναι ο θεµελιώδης στόχος. Η πλήρης ενηµέρωση του βαθµολογητή στο περιεχόµενο των 
συγκεκριµένων θεµάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίµηση της απάντησης. Είναι επιβεβληµένο όλοι οι 
βαθµολογητές να µετέχουν στην πειραµατική βαθµολόγηση γραπτών, προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα 
προβλήµατα βαθµολόγησης ή η ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν 
αντικειµενικοποίηση της κρίσης από όλους. Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραµατική βαθµολόγηση δεν έχει 
ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστηµονικών διαφωνιών αλλά την οµογενοποίηση της κρίσης µετά από την 
ανταλλαγή προβληµατισµών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου 
και των επιστηµονικών απόψεων που διατυπώνονται σ’ αυτό. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθµολογητές 
να έχουν υπόψη τους τις  διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεµάτων, τι ζητείται και 
πως αξιολογείται το κάθε θέµα ή η ερώτηση. 
Σε όλους τους βαθµολογητές θα διανέµεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά 
µάθηµα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε µέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δοµή – αρίθµηση 
– βαθµολόγηση κάθε (υπο)ερωτήµατος.  
  5. Με βάση την ανωτέρω διαδικασία  είναι αυτονόητο ότι η βαθµολόγηση των γραπτών κάθε µαθήµατος θα 
αρχίζει µετά την 12:00 µεσηµβρινή της µεθεπόµενης ηµέρας από αυτή που εξετάστηκε όπως διευκρινίστηκε στο ΚΕΦ 
ΣΤ. Με την έναρξη  της κανονικής βαθµολόγησης η Επιτροπή  παραδίδει στον κάθε βαθµολογητή από ένα φάκελο, αφού 
τον χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης. Ο πρώτος βαθµολογητής, αποσυρόµενος στους ειδικούς χώρους του 
βαθµολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα - ένα τα γραπτά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆ 60/2006 όπως 
τροποποιήθηκε από το Π∆ 12/2009,  αναγράφει µε κόκκινο στυλό το βαθµό και την αναλυτική βαθµολογία στον ειδικό 
χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθµός είναι στην κλίµακα 0 – 100. Εφιστάται 
ιδιαίτερα η προσοχή των βαθµολογητών στην αναγραφή της αναλυτικής βαθµολογίας  στην ορθή άθροιση  των επί 
µέρους βαθµών που αναλογούν στην κάθε ερώτηση  και στη σωστή αναγραφή  του τελικού βαθµού που δίδουν 
στις οικείες θέσεις αριθµητικώς και ολογράφως και στο στέλεχος και στο απόκοµµα. 
 
 6. Ο πρώτος βαθµολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθµολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει 
το φάκελο στη γραµµατεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για 
κάθε φάκελο, µέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθµολόγηση των γραπτών κάθε µαθήµατος. Στα γραπτά κάθε φακέλου 
που παραδίδεται διορθωµένος από τον α΄ βαθµολογητή,  επικαλύπτεται ο συγκεκριµένος χώρος από τη γραµµατεία του 
Β.Κ. µε αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό  χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθµολόγηση. 
Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε µαθήµατος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθµολόγηση  αρχίζει η δεύτερη 
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βαθµολόγηση. Ο δεύτερος βαθµολογητής σηµειώνει µε πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλµατα, αδυναµίες ή ατέλειες πάνω 
στο γραπτό και αναγράφει το βαθµό και την αναλυτική βαθµολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν 
ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.   
 7. Κατά την κατανοµή των φακέλων στους δεύτερους βαθµολογητές πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να µη δοθεί 
ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθµολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου 
αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθµολογητή πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση κατά το χρόνο που του παραδίδεται για 
βαθµολόγηση. 
         Η δεύτερη βαθµολόγηση είναι χρήσιµο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που 
γίνεται η πρώτη βαθµολόγηση. 
        Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21  κάθε βαθµολογητής µπορεί να διορθώνει µέχρι 
τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθµολόγηση και µέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθµολόγηση. Σε πολύ 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθµού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το µάθηµα και µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του προέδρου του Βαθµολογικού κέντρου µπορεί να επιτραπεί σε βαθµολογητές η 
βαθµολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθµολόγηση. 
 

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθµολόγησης, αποσφραγίζεται από τη 
γραµµατεία ο βαθµός του α΄ βαθµολογητή και  
α)  εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι µικρότερη ή ίση των 12 
µονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθµολογιών 
του α΄ και του β΄ βαθµολογητή, προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της  αναλυτικής 
βαθµολογίας και του συνολικού βαθµού που έβαλαν οι δύο βαθµολογητές ανάµεσα στο στέλεχος και στο απόκοµµα, 
χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισµάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ των 
βαθµολογιών στελέχους και αποκόµµατος, καλείται αναλόγως ο α΄ ή β΄ βαθµ/τής για να την αποκαταστήσει. 
Μετά τον ανωτέρω οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκοµµα, αποκαλύπτονται τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου και 
καταχωρίζεται η αναλυτική βαθµολογία των δύο βαθµολογητών στον Η/Υ µε τη βοήθεια της σχετικής εφαρµογής. 
Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανοµή της βαθµολογίας και το πρόγραµµα εξάγει µόνο του τα  
οριζόντια υποσύνολα ανά θέµα. Τον τελικό συνολικό βαθµό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκοµµα και αυτόµατα 
τον υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθµοί των δύο βαθµολογητών. Στην 
εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ του βαθµού που υπολογίζεται από το πρόγραµµα και 
του βαθµού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο α΄ ή β΄ βαθµολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού 
καλυφθούν ξανά τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κατωτέρω 
παραγράφου 9. 
 
 β) εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι µεγαλύτερη των 12 
µονάδων,  τότε καλύπτονται µε µαύρα αυτοκόλλητα οι βαθµοί του α΄ και β΄ βαθµ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ 
βαθµ/τή. Αφού ο  γ΄ βαθµ/τής βαθµολογήσει µε µαύρο στυλό και µε την ίδια διαδικασία του β΄ βαθµ/τή, η γραµµατεία 
αποσφραγίζει τους βαθµούς του α΄ και β΄ βαθµολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο 
προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθµολογητή, προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει 
πλήρης αντιστοιχία της  αναλυτικής βαθµολογίας και του συνολικού βαθµού που έβαλαν οι τρεις βαθµολογητές ανάµεσα 
στο στέλεχος και στο απόκοµµα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισµάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί 
κάποια αναντιστοιχία µεταξύ στελέχους και αποκόµµατος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθµ/τής για να την αποκαταστήσει. 
Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας και των τριών βαθµολογητών, αποκόπτεται το απόκοµµα, αποκαλύπτονται τα 
ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθµολογία και των τριών 
βαθµολογητών µε τη βοήθεια της σχετικής εφαρµογής. Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανοµή 
της βαθµολογίας και το πρόγραµµα εξάγει µόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέµα. Τον τελικό συνολικό βαθµό τον 
καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκοµµα και αυτόµατα τον υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης καταχωρίζονται και οι 
Κωδικοί Αριθµοί των τριών βαθµολογητών.  Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ του 
βαθµού που υπολογίζεται από το πρόγραµµα και του βαθµού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος 
βαθµολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου. 

Όσον αφορά στη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την 
καταχώριση της βαθµολογίας, σας γνωστοποιούµε ότι η διόρθωση θα γίνεται µόνο µε σφραγίδα και υπογραφή του 
προέδρου ή του αντιπροέδρου παρουσία του αντίστοιχου βαθµολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και µε σαφέστατη 
αναφορά στο συγκεκριµένο ερώτηµα ή θέµα, του οποίου ο βαθµός αποκαταστάθηκε στο ορθό. Λόγω έλλειψης χώρου, η 
σφραγίδα και η υπογραφή θα τεθούν στο πάνω µέρος της εξωτερικής όψης του εξωφύλλου του τετραδίου και στο 
στέλεχος και στο απόκοµµα και όχι στην εσωτερική όψη του εξωφύλλου. 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ, για τη διαδικασία βαθµολόγησης-καταχώρισης της βαθµολογίας πρέπει να προσεχθούν 

τα εξής: 
α) στα τετράδια θα καταχωρίζεται εκτός από το συνολικό βαθµό και η αναλυτική βαθµολογία, όπως αυτή εµφαίνεται στα 
θέµατα και στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά µάθηµα που θα αποστέλλεται 
από την ΚΕΕ κάθε µέρα. 
β) ειδικό συνεργείο θα ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία της αναλυτικής και συνολικής βαθµολογίας ανάµεσα στο στέλεχος 
και στο απόκοµµα µετά τη βαθµολόγηση από τον α΄ και β΄ βαθµ/τή. Για τα γραπτά που χρειάστηκαν αναβαθµολόγηση, ο 
οπτικός έλεγχος και των τριών βαθµολογιών θα γίνει µόνο µετά τη βαθµολόγηση του γ΄ βαθµ/τή και πάντως πριν την 
καταχώριση στην εφαρµογή. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ
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γ) οι βαθµολογητές για τα κουτάκια που αντιστοιχούν  σε (υπο)ερώτηµα θα συµπληρώνουν οπωσδήποτε βαθµό [έστω 
και µηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκοµµα σύµφωνα µε το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ τα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτηµα θα διαγράφονται µε οριζόντια γραµµή ή θα 
µένουν κενά. 
  
 9. Τα αποκόµµατα των τετραδίων στα οποία η διαφορά των βαθµών του α΄ και β΄ βαθµολογητή είναι µικρότερη 
ή ίση των 12 µονάδων, καθώς και αυτά που αναβαθµολογήθηκαν, παραδίδονται στη Γραµµατεία, η οποία αφού 
αποκαλύψει τον αύξοντα αριθµό των τετραδίων χωρίζει τα αποκόµµατα µε βάση τον κωδικό λυκείου και τα τοποθετεί 
στους οικείους φακέλους κατά λύκειο. 
 10. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση  της βαθµολογίας του κάθε µαθήµατος  και την αναγωγή της στην 
εικοσάβαθµη κλίµακα, τοποθετούνται από τη Γραµµατεία  στον ειδικό φάκελο για κάθε Λύκειο προέλευσης (ΓΕΛ ή 
ΕΠΑΛ) δύο  αντίγραφα της ειδικής κατάστασης βαθµολογίας του κάθε µαθήµατος   µαζί µε τα αντίστοιχα αποκόµµατα 
των τετραδίων του µαθήµατος. 
11. Για τη διακίνηση της βαθµολογίας και των αποκοµµάτων θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος. 
 
 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 
1. Οι κ.κ. Περιφερειάρχες αυτοδιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παροχή 
κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης στις Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης και στις ΕΕ∆∆Ε για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους.  
 
2. Οι κ.κ. Περιφερειακοί ∆/ντές Εκπ/σης, παρακαλούνται να µεριµνήσουν για το συντονισµό της οργάνωσης και 
διεξαγωγής των εξετάσεων   ΚΑΙ : 
-  Μέχρι 14 Απριλίου να ορίσουν τα Ε.Κ. αρµοδιότητάς τους,  κεφ. Β σελ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
-  Επίσης, µέχρι 14 Απριλίου να συγκροτήσουν τις ΕΕ∆∆Ε αρµοδιότητάς τους, κεφ. Γ σελ 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 
3. Οι κ.κ. ∆ιευθυντές ∆.Ε. παρακαλούνται για την επίδοση της παρούσας στους προέδρους των Βαθµολογικών 
Κέντρων της περιοχής ευθύνης τους, στους προέδρους των ειδικών εξεταστικών κέντρων και στους προέδρους των 
Λυκειακών επιτροπών  ΚΑΙ : 
- Μέχρι 14 Απριλίου να ορίσουν τα Ειδικά Ε.Κ. αρµοδιότητάς τους, αφού θα έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων από τα Λύκεια ευθύνης τους κεφ. Ζ σελ.9 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 
- Εγκαίρως (περί τα τέλη Απριλίου) να συγκροτήσουν τις Λ.Ε.Ε. ευθύνης τους   κεφ. Γ σελ. 4 
- Πέντε (5) µέρες πριν τις εξετάσεις να ορίσουν τους επιτηρητές  κεφ. ∆  σελ.5.  
- Περί τις αρχές Μαΐου να είναι έτοιµοι για την έναρξη των δοκιµαστικών εκποµπών VBI. 

 
4. Οι κκ. ∆ιευθυντές Γενικών Λυκείων παρακαλούνται για τη συνεργασία τους µε τους προέδρους των ΕΕ∆∆Ε και 

των Βαθµολογικών Κέντρων  ΚΑΙ  
- να αποστείλουν άµεσα στις ΕΕ∆∆Ε καταστάσεις και γνωµατεύσεις των υποψηφίων για προφορική εξέταση 
-  περί τις αρχές Μαΐου να είναι έτοιµοι για την έναρξη των δοκιµαστικών εκποµπών VBI. 

 
 
                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
           ΣΥΜΕΩΝ  ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ 
 
 
 
Συνηµµένα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Ε.Κ.) ανά Περιφέρεια 
                  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΕ∆∆Ε  ανά Περιφέρεια 
      ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ανά ∆/νση ∆.Ε. 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1)  Γραφεία κ. Υπουργού 
2)  Γραφείο κ. Υφυπουργού κ. Κεδίκογλου 
3)  Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα  
4) ∆/νση Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης 
5) ∆/νση Ειδικής Αγωγής                                       
6) ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκ/σης 
7) ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων  
8) ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων  
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                                                                                      Βαθμός Ασφαλείας: 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Να διατηρηθεί μέχρι: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                             ----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ       Μαρούσι,   9  -  5 - 2014 

         ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’                   Αρ.Πρωτ.       Βαθμός Προτερ. 

                              -----         Φ.251/ 72243  /Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ   

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684-45 
                     Ανδρέας Λάμπος  2103442702-3 
FAX: 2103442098                                               

ΠΡΟΣ:  Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
         (με την παράκληση να την κοινοποιήσουν άμεσα) 

- στους προέδρους των ΕΕΔΔΕ 
- στους προέδρους Βαθμολογικών  Κέντρων και Ειδικών 
Εξεταστικών Κέντρων 

           - στους προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων ΓΕΛ 
                         ΚΟΙΝ:  Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης 
 

 

ΘΕΜΑ:  Συνοπτικές οδηγίες για τα Ε.Κ, τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ 2014. 

 

 

Α) Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες.  

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες στα Ε.Κ. θα γίνεται πρώτα κατά Λύκειο προέλευσης και μετά κατά 
μάθημα και αλφαβητικά. 

Κατά την εξέταση του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και του μαθήματος επιλογής Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας οι υποψήφιοι θα τακτοποιηθούν στις αίθουσες αλφαβητικά ανεξαρτήτως Κατεύθυνσης, ενώ τις 
υπόλοιπες ημέρες οι υποψήφιοι θα τακτοποιηθούν αλφαβητικά κατά Κατεύθυνση. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, κατά τη δεύτερη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι εξετάζονται, 
ανάλογα με την επιλογή τους, στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 
και Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Σύμφωνα με το αναβαθμισμένο πρόγραμμα της Εταιρείας 
«ΕΠΑΦΟΣ» που σας έχει αποσταλεί και προκειμένου η αρίθμηση των τετραδίων των ως άνω μαθημάτων να είναι 
συνεχής, παρακαλούμε κατά την εξέταση των τεσσάρων αυτών μαθημάτων Γενικής Παιδείας οι υποψήφιοι να 
τακτοποιηθούν στις αίθουσες κατά μάθημα και αλφαβητικά. 

  Εφόσον έχει ορισθεί σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ να εξετάζονται και υποψήφιοι άλλου ΓΕΛ ή  
υποψήφιοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) από ένα ή περισσότερα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι αυτοί τοποθετούνται σε διαφορετική 
αίθουσα κατά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 
αυτοί τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ,  εφόσον υπάρχει χώρος, με την 
επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ενός Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του 
επόμενου Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Οι 
υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια, αφού πρώτα τακτοποιηθούν  κατά  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), 
κατανέμονται κατά μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα ανωτέρω. 

 Τέλος επισημαίνεται ότι σε Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, θα αποσταλούν 2 

σειρές θεμάτων (1 για τα ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ και 1 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), με σαφέστατη διάκριση 
σε κάθε σελίδα τους, εκτός αν τα θέματα είναι απολύτως κοινά για τους υποψηφίους Γ΄ και Δ΄ τάξης, οπότε θα υπάρχει 
ανάλογη σήμανση σε κάθε σελίδα τους. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιπαραβολή, συρραφή και 
διανομή των θεμάτων, ώστε κάθε υποψήφιος να πάρει τα ανάλογα θέματα. http://sep4u.gr
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Β) Διάθεση καθηγητών Πληροφορικής στα Βαθμολογικά ή τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα 

               Κατά τις επαφές μας με Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων, τίθεται μεταξύ των άλλων και το πρόβλημα 
της δυσκολίας εξεύρεσης εξεταστών και ιδιαίτερα καθηγητών πληροφορικής, για τις επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

                Για το λόγο αυτό ο ένας τουλάχιστον από τους δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων (VBI) στις 
Λυκειακές επιτροπές (ΛΕΕ), μπορεί να είναι καθηγητής Πληροφορικής Γυμνασίου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει 
μεγαλύτερη ευχέρεια εξεύρεσης  καθηγητών της Πληροφορικής του Λυκείου από τους Προέδρους των Βαθμολογικών και 
Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, για τις ανάγκες των Κέντρων αυτών και ειδικά για την εξέταση του μαθήματος «Ανάπτυξη 
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον». Εφόσον είναι καθηγητής Λυκείου και έχει διδάξει το εν λόγω μάθημα, 
την ημέρα εξέτασής του, μπορεί να αποδεσμεύεται από τη ΛΕΕ. 

 

Γ) Λειτουργία συστήματος λήψης θεμάτων (VBI). 

 ‘Όσον αφορά στο σύστημα λήψης των θεμάτων (VBI) και τον Η/Υ των Ε.Κ., οι ίδιοι οι πρόεδροι των ΛΕΕ 
μεριμνούν, ώστε: 

- ο Η/Υ που είναι συνδεδεμένος με το σύστημα VBI να μην χρησιμοποιείται σε άλλες εργασίες σε όλο το διάστημα των 
εξετάσεων, να μην έχει καμμία διαδικτυακή σύνδεση (τοπικού δικτύου ή internet) και να μην γίνονται επεμβάσεις στο 
λογισμικό που διαθέτει, χωρίς την πρότερη ενημέρωση των τεχνικών υποστήριξης του συστήματος στο Υπουργείου 
Παιδείας. 

- η τηλεφωνική γραμμή του MODEM να μην χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

- να γίνεται πολύ προσεκτική αντιπαραβολή των θεμάτων, όπως αυτά εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ και όπως 
εμφανίζονται στην εκτύπωση ειδικά σε θέματα με πίνακες, διαγράμματα, πολυτονικό σύστημα κλπ. 

- να παραληφθούν τα αντίστοιχα θέματα για ημερήσιους και εσπερινούς υποψηφίους, εφόσον στο Ε.Κ. εξετάζονται και 
εσπερινοί υποψήφιοι. 

Από την Τετάρτη 28-5-2014, πρώτη ημέρα των εξετάσεων ΓΕΛ, και κάθε ημέρα εξέτασης, οι χειριστές πρέπει να 

βρίσκονται στη θέση τους στις 06:15 και το σύστημα να είναι σε ετοιμότητα 06:30, προκειμένου να γίνονται οι 

δοκιμαστικές εκπομπές μηνυμάτων μέχρι την ώρα αποστολής των θεμάτων στα Ε.Κ. (08:30). 

 

Δ) Ορισμός επιτηρητών. 

Λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε κατά  την κατανομή των 
υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα οι μεγαλύτερες 
αίθουσες κάθε εξεταστικού κέντρου, προκειμένου να απασχοληθεί ο απολύτως απαραίτητος αριθμός επιτηρητών.  

 Επίσης, κατά τον ορισμό των επιτηρητών για την εξέταση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στα Βαθμολογικά και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, παρακαλούμε ο αριθμός των επιτηρητών που θα οριστούν να 
είναι ο απολύτως αναγκαίος. 

 

Ε) Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων.  

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 60/2006, οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα 
της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, 
υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών.   

        Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του 
κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. 
Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις 
αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να 
παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή 
λόγο μηδενισμού τους.   

         Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε 
κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου 
(κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού 
προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών. Εξαίρεση από την απαγόρευση 
αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση 
της επιτροπής.  
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Τέλος, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με 

οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ περί τη λήξη της 

εξέτασης. 

 

ΣΤ) Τετράδιο – μαύρα αυτοκόλλητα. 

Ολοκληρώνεται ήδη  η αποστολή των τετραδίων που θα χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους ΓΕΛ και  
ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2014. Το τετράδιο φέρει στο εξώφυλλό του την ένδειξη 2014. Με ευθύνη των 

προέδρων των Επιτροπών δεν θα χρησιμοποιηθούν παλιότερα τετράδια, αλλά ΜΟΝΟ τα φετεινά που φέρουν 

την ένδειξη 2014. Μόνο στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων της ΜΟΥΣΙΚΗΣ θα χρησιμοποιηθούν τα ροζ τετράδια 
χωρίς ένδειξη 2014. 

Επισημαίνεται ότι φέτος δεν θα υπάρχει στο τέλος του τετραδίου χαρτί (millimetre). Διευκρινίζεται ότι τα τελευταία 
φύλλα του τετραδίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο ως πρόχειρο, αφού αναγράψει σαφώς την ένδειξη 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσει ως πρόχειρες, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμμία περίπτωση.  

Επίσης, οι πρόεδροι των κέντρων εξέτασης πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στους υποψηφίους για σωστή 
διαχείριση του χώρου του τετραδίου (16 φύλλα), ώστε να χωρέσει τις απαντήσεις τους. Σε καμμία περίπτωση δεν θα 
χορηγηθεί σε υποψήφιο δεύτερο τετράδιο, παρά μόνο κατόπιν διαβίβασης του αιτήματος στην ΚΕΕ (μέσω του 
συνδέσμου της ΕΕΔΔΕ) και πιθανής άδειας. 

 Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο τα φετινά ή περσινά μαύρα αυτοκόλλητα που είναι 
τυπωμένα στις σωστές διαστάσεις των τετραδίων. 

  
  

Ζ) Διακίνηση των γραπτών 

  Για τη συσκευασία και τη διακίνηση των γραπτών θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας, 
όπου θα διασαφηνίζεται ότι τα γραπτά δοκίμια όλων των εξεταζομένων στο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο, ακόμη και 
στην περίπτωση που τα Λύκεια προέλευσής τους ανήκουν σε διαφορετικό δήμο από αυτό του Ε.Κ.,  βαθμολογούνται στο 
Β.Κ. , στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά του δήμου του Εξεταστικού Κέντρου. Η κατανομή των Ε.Κ. σε δήμους 
γίνεται μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ στις υπόλοιπες Δ.Δ.Ε. δεν γίνεται κατανομή των Ε.Κ. σε δήμους.  
   Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων προς τα Β.Κ. θα γίνει κυρίως με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ. 
Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να γίνεται χρήση των άλλων τρόπων μεταφοράς , όπως θα αναφέρεται στην 
εγκύκλιο, και εφόσον η αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μας έχει ήδη ενημερώσει ότι τα γραπτά θα διακινηθούν με 
άλλο τρόπο. 

 

Η) Επικοινωνία με την ΚΕΕ 

i) Τα Λύκεια θα επικοινωνούν ΜΟΝΟ με το σύνδεσμο στην ΕΕΔΔΕ (το γραμματέα της ΕΕΔΔΕ) και από την 
ΕΕΔΔΕ θα μεταφέρονται τα τυχόν ερωτήματα ή προβλήματα στην ΚΕΕ. Μόνο για πολύ έκτακτο και απρόβλεπτο λόγο, 
τα Λύκεια θα επικοινωνούν απευθείας με την ΚΕΕ και αφού προηγουμένως έχουν ενημερώσει την οικεία ΕΕΔΔΕ. 

ii) ΜΟΝΟ τα ΕΕΚ και τα ΒΚ θα επικοινωνούν απευθείας με την ΚΕΕ στα τηλέφωνα και ΦΑΞ που σας έχουμε 
γνωστοποιήσει με σχετική εγκύκλιό μας. Είναι απαραίτητο τα ΦΑΞ (προσωρινές συνδέσεις) που θα χρησιμοποιήσουν τα 
ΕΕΚ και τα ΒΚ για να λαμβάνουν οδηγίες και ενδεικτικές απαντήσεις από την ΚΕΕ να είναι πάντα διαθέσιμα.     

   Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους για την άμεση ενημέρωση και την πιστή 
εφαρμογή της παρούσας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας. 

                         

                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

        

  

                                                                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

 

    ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ : Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264/2014 
 
Άρθρο 51 
Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
1. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, στους υποψηφίους που 
υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 
Αίτηση−Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή 
των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις 
των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
 2. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν 
επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου  
59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118). 
3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών 
εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. −ομάδα Β΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ 
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών 
εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.−ομάδα 
Β΄ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ 
μείνουν κενές,  με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με 
τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, δ) κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, γίνεται 
στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό 
υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό 
υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται 
υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην 
ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για 
κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. 
4. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 
(Α΄188), η οποία προστέθηκε με την παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 59 του ν. 
3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 
4071/2012 (Α΄85), καταργείται.  
Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 
2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 διαγράφονται. 
 5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης  β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
2909/2001 (Α΄90) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 
11 του άρθρου 59 του  ν. 3966/2011 (Α΄118) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί 
σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη 
σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη 
σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»  
6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014. 
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Άρθρο 52 
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10% 
1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην παράγραφο 33 αυτού, στο 
πρώτο εδάφιο μετά τη φράση «οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή  
τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο 
«Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση «των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών  
Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών  
Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και μετά τη φράση 
«με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα» προστίθεται η φράση «των ημερήσιων Λυκείων» ενώ στο 
δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, μετά τη φράση «που έπεται της τελευταίας 
εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα», προστίθεται η φράση «των 
ημερήσιων Λυκείων». 
Στην ίδια παράγραφο, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τέταρτο και πέμπτο 
εδάφια ως εξής:  
«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα 
συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις 
πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που 
αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους 
του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε 
ποσοστό 60%. 
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την5η Μαΐου 2014. 
 
Άρθρο 53 
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής  
Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών 
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή 
ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι:  
α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και 
τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων,  
β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή 
νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη 
αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: 
 γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος 
πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. 
ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές 
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής 
πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, 
 γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με 
ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,  
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γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή 
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία 
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν 
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,  
γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120),  
γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης 
εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε 
Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι.. 
 2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. 
 3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα 
υποδοχής. 
 4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος  
άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους  
των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, 
καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η  
απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10)  
ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού. 
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που 
έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους  
2013−2014 και εντεύθεν. 
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014 
 
 
Καλοδήμος Δημήτρης 
Υπεύθυνος ΣΕΠ 
ΚΕΣΥΠ Λαμίας 
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           Βαθµός Ασφαλείας: 

           Να διατηρηθεί µέχρι: 
 
 
 
              Μαρούσι,  27 -  3 -  2014 
            Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 
               Φ.253.1/ 46539  /Β6 
 
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
                                          

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 
2014-2015» 
 
 
Έχοντας υπόψη:   
 
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 εδάφιο α περ. ii του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 
188 Α’) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α’) 
και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 11α και της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης γ 
της παρ. 11β του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118-Α’).  

2. Τις διατάξεις του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14-Α’). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1, της παρ 1α του άρθρου 6 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 
29 Α’) 

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 7 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως προστέθηκε µε 
το αρ. 7 παρ. 4 του Ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄) 

5. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Φ.253/61413/Β6/1-7-2005 (ΦΕΚ 902 Β’) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98-Α’), κατ' 
εφαρµογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού 

7. Τις γνώµες των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τις προτάσεις των 
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού οι οποίες 
ζητήθηκαν µε τα αριθµ. Φ.251/6684/B6/17-1-2014 και Φ.251/6681/Β6/17-1-2014  έγγραφα 
της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 

 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ 

----- 

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
email: dremetsika@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Ασηµίνα ∆ρεµέτσικα 
Τηλέφωνο: 210-3442703 
FAX: 210-3442098 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΥΕ
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
Ορίζουµε τον αριθµό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις των Τµηµάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, κατά Σχολή ή Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τµήµατος 
και Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, ως ακολούθως: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  100 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 90 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 150 
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  125 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 125 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  250 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  125 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 125 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 125 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 150 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 125 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  150 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 225 
ΘΕΑΤΡΟΥ 75 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 200 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 200 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  175 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 100 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 100 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 100 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 175 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  125 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  125 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 75 
ΝΟΜΙΚΗΣ  375 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 100 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  325 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  225 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 125 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  175 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  125 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  175 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 125 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 250 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  175 
ΦΥΣΙΚΗΣ  200 
ΧΗΜΕΙΑΣ 175 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  125 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  175 
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 125 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  125 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  125 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 125 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  175 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  125 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   225 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   125 
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  125 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   150 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   225 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   325 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   200 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   250 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ   175 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ  200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   150 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   150 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ   150 
ΝΟΜΙΚΗΣ   400 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  300 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   225 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   225 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
200 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
200 

 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 225 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  125 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  125 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 150 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 125 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 125 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  100 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  150 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 175 
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 75 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  150 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 75 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 100 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  300 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 150 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  75 
ΝΟΜΙΚΗΣ 425 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 125 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 100 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  350 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 200 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  225 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  225 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 75 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  125 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  300 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  250 
ΦΥΣΙΚΗΣ  225 
ΧΗΜΕΙΑΣ  125 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 150 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 100 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  125 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  150 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  175 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  225 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ  125 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  125 
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  100 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  150 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  150 

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 150 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 100 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 125 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 225 
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 100 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  150 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  150 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  250 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  175 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  250 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  275 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  225 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  125 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 325 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 125 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  100 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  275 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ 200 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 175 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 150 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 225 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  125 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  200 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 125 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 125 
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  150 
ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
150 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 125 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 150 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  150 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  200 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 175 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 125 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 175 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 150 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 175 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 200 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  100 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 100 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  100 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 125 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 150 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  250 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 175 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 125 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  150 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 250 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 175 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 150 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  125 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 175 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 200 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  325 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 175 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 225 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 275 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 250 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 275 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  100 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 250 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 300 
ΦΥΣΙΚΗΣ  225 
ΧΗΜΕΙΑΣ 225 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   150 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   175 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   175 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ   150 
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ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   175 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  125 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 325 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  200 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  200 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 175 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   200 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  200 
ΦΥΣΙΚΗΣ   200 
ΧΗΜΕΙΑΣ   150 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 200 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
175 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
175 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 125 
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  150 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  150 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 225 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 225 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 100 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 275 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  275 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 150 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 175 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  200 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 200 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  125 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 300 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  200 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 175 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 200 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  325 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 100 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 175 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 350 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 250 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 175 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 325 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 225 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 225 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 175 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 175 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 175 
ΦΥΣΙΚΗΣ  250 
ΧΗΜΕΙΑΣ 225 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 200 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  175 
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  175 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  225 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  275 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  275 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 175 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  225 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  200 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  200 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 100 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 125 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  125 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 200 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 250 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  150 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  225 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 125 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 150 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 250 
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 175 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  150 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  150 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 150 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 150 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 225 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ 175 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 150 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    125 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ    225 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ    125 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    150 

 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 80 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 110 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 80 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  125 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ  50 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  50 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ  50 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  50 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ  75 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  50 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΥΕ

http://sep4u.gr



 8
 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ  50 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  50 

 

ΤΕΙ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ  125 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  100 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 100 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕ 150 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  100 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 150 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  80 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ 100 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 150 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ 125 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  100 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  125 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  85 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  100 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 200 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  100 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
100 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
100 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  100 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 100 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
100 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
100 

 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 110 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 110 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 110 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 100 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 100 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 100 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 110 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 110 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 110 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 100 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 100 
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 100 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 200 
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 100 
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 100 
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ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 100 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 100 
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  110 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 60 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  100 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 85 
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  85 
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
85 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
85 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
85 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
100 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
100 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 
85 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕ 
100 

 

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   175 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 175 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 200 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 200 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   200 
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 125 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ  
125 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 
125 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
200 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 225 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 125 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 200 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 200 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 125 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 150 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 200 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 125 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 200 
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ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 190 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 190 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  130 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 200 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 200 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ 200 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ  - 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕ 
200 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ  - 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ 
200 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΤΕ  - 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΤΕ 
175 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΤΕ  - 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 
175 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 175 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
150 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
150 

 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 100 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 200 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  150 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 150 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 150 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 125 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 175 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
125 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
125 

 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 125 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 190 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 200 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 175 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) 125 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 125 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ  ΤΕ 125 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 150 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
125 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
125 

 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 125 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  150 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 
100 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 
100 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
150 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
175 

 

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 175 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 150 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 150 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ  
100 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 
100 

 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 150 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 125 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  125 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 150 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 150 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ 150 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 125 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  150 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
100 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
100 

 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 100 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 100 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 80 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 150 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ 100 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ 125 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 100 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 100 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
100 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
100 
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ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 175 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 150 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 175 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
175 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
175 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 175 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 200 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
125 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 250 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ 200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 200 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ 150 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 150 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 200 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 150 

 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ) 

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 75 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ) 75 

 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                                       
 
 
                                                                                                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
 
                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
ΚΟΙΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Κεδίκογλου 
3) Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4) ∆ιεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης 
5) ∆ιεύθυνση Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
6) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων - Τµήµατα Α και Β΄  
7) ∆ιεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΥΕ

http://sep4u.gr


