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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Οι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτές των Ελλήνων του εξω-
τερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι οι
υποψήφιοι όλων των αναφερόμενων κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές αν έχουν ήδη εισαχθεί με τις
εν λόγω ειδικές κατηγορίες κι έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Ανώτατη
Εκπαίδευση της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου
που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσω-
τερικό εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να είναι Έλληνας και να

κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη
κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
υποψηφίου για εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν

μόνο οι προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ που ακολουθεί.
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β) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε
Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντίστοιχο Ελληνικό ή ξένο σχολείο που
λειτουργεί στο εξωτερικό.
Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο

από το Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων μετά από πλήρη
φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην
τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για
τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση α΄.

Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν μπορούν να υπαχθούν οι απόφοιτοι ελληνικών λυκεί-
ων τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο
εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, οι οποίοι
αποτελούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της Κατη-
γορίας 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.  ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Ανώτατη
Εκπαίδευση της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου
που λειτουργεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λει-
τουργεί στο εσωτερικό, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος και να

αποσπάσθηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή
σχολικά έτη.

β) Ο υποψήφιος να έχει τελειώσει με πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις
Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Σχολείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου
που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα στο εξω-
τερικό. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για υπη-
ρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε
σχολείο του εξωτερικού. 
Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι απόφοιτοι Ελληνικού Λυκείου που λει-

τουργεί στο εξωτερικό οι οποίοι φοίτησαν στις δύο (2) τελευταίες τάξεις στο Λύκειο του
εξωτερικού ως μαθητές-αθλητές που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την
προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού. Για τους
υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση α΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2
Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α΄) ή πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, έχουν δικαί-

ωμα επιλογής μόνο σε σχολές Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ και Α.Σ.Τ.Ε.. Ένα χρόνο μετά την
αποφοίτησή τους, έχουν δικαίωμα επιλογής και σε τμήματα ή σχολές των Πανεπι-
στημίων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτή-
ριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λει-
τουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον  των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.
β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνι-

μα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευ-
ταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Η ανωτέ-
ρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εφεξής.

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευ-
ταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

δ) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκ παί -
δευσης αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε
Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι

ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου
ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από
ξένο λύκειο στο εξωτερικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.  ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτή-
ριο Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί
στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφό-
σον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.
β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνι-

μα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευ-
ταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Η ανωτέ-
ρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εφεξής.

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες
τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή ξένο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λει-
τουργεί στην Κύπρο.

δ) Το απολυτήριο του Λυκείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατό-
τητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι

ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου
ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από
ξένο λύκειο στο εξωτερικό.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτή-
ριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λει-
τουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.
β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνι-

μα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευ-
ταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Η ανωτέ-
ρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εφεξής.

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες
τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
λειτουργεί στο εξωτερικό. 

δ) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφί-
ου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της χώρας το πρό-
γραμμα της οποίας ακολουθεί.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι

ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου
ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από
ξένο λύκειο στο εξωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5
1. Οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί  δια αλληλο-

γραφίας δεν γίνονται δεκτοί.
2. Οι κάτοχοι τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της

αλλοδαπής που έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο στις Ανώτερες Σχολές της χώρας
αποφοίτησής τους, έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο σε σχολές Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ και
Α.Σ.Τ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες
υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
που εδρεύει στην Αθήνα στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) ή στα παραρτήματά της που εδρεύουν: i) στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης (Σαπφούς 44, Θεσ/νίκη),
ii) στην Κύπρο σε σχολείο που θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση τόσο με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, όσο και με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην
Κύπρο, από 1 έως 12 Ιουλίου (επειδή η 10η Iουλίου είναι ημέρα Σάββατο).

Ειδικά οι υποψήφιοι που αποφοιτούν από Ελληνικό Λύκειο ή αντίστοιχο  σχολείο που
εδρεύει στη Δημοκρατία της Γερμανίας, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά
τους στα γραφεία των συντονιστών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας που
λειτουργούν στη χώρα αυτή από 10 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου, τα οποία στη συνέχεια
αποστέλλονται άμεσα με ευθύνη του Συντονιστή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
οικεία επιτροπή για το σχετικό έλεγχο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και επικυρωμένα,
διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια επιτροπή και η αίτηση θα απορ-
ρίπτεται.

Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν κατά περίπτωση οι υποψήφιοι
είναι τα εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.  ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1) Αίτηση στην οποία δηλώνουν και σε ποια περιφέρεια θα εξεταστούν. Διευκρινίζεται
ότι οι εξετάσεις διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στις περιφέ-
ρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

2) Μηχανογραφικό δελτίο  με τις προτιμήσεις τους που υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
3) Επικυρωμένο πρωτότυπο τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4) Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
5) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή

από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες
τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τέσσερις τάξεις δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για
κάθε τάξη.
Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο μαθη-

τής παρακολούθησε τα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδα-
κτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.
6) Στην περίπτωση που η πλήρης φοίτηση των δύο (2) τελευταίων ετών έγινε στην

Ελλάδα, απαιτείται απαραίτητα και βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης που λει-
τουργεί στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ο αρχικός τρόπος εγγραφής του
υποψηφίου στο Λύκειο αυτό και το σχολείο προέλευσής του. 

7) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι
Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί πέντε τουλάχιστον έτη
κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.
Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται
αυτός που κατοικεί, διαμένει και ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότη-
τες σε χώρα της Αλλοδαπής και δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους απο-
σπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή θανάτου του
ενός εκ των δύο γονέων η μόνιμη κατοικία ανατρέχει στο γονέα που διαμένει στο
εξωτερικό ανεξάρτητα από την καταγωγή του. 
Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού, θα πρέπει να
αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα η κατοικία και η διαμονή τους στο Εξωτερικό.

8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι κανένας από τους γονείς του δεν είναι δημόσιος υπάλληλος
αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανι-
σμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. 

Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε το κεφάλαιο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.  ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1) Αίτηση στην οποία δηλώνουν και σε ποια περιφέρεια θα εξεταστούν. Διευκρινίζεται
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ότι οι εξετάσεις διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στις περιφέ-
ρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

2) Μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους που υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
3) Επικυρωμένο πρωτότυπο τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4) Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
5) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή,

από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες
τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τρεις τάξεις δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε
τάξη.
Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο μαθη-

τής παρακολούθησε τα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδα-
κτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 
6) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύ-

πτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν
αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανι-
σμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου ε΄
της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, αντί της ανωτέρω βεβαίωσης
υποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προ-
κύπτει η συμμετοχή του μαθητή - αθλητή σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυ-
μπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα εξωτερικού κατά τη διάρκεια
φοίτησής του στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. 
Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε το κεφάλαιο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4, 5.  ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1) Αίτηση στην οποία δηλώνουν και σε ποια περιφέρεια θα εξεταστούν. Διευκρινίζεται
ότι οι εξετάσεις διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στις περιφέ-
ρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

2) Μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους που υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
3) Επικυρωμένο πρωτότυπο τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Προσοχή: Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται
αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας
τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση
του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των
μαθημάτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμα-
κας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την
απόκτηση του τίτλου απόλυσης.
4) Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να

προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση
της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.

6) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας,
από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί
το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει
ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας
αυτής.
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7) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική   αρχή
από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο
τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο
εξωτερικό.
Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο μαθη-

τής παρακολούθησε τα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδα-
κτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.                  
8) Βεβαίωση από τη Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) ή από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθ-
μολογίας του απολυτηρίου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής
απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον O.Ε.Ε.Κ και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμο-
λογίας του τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. του Υ.Π.Δ.B.Μ.Θ.
ή από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της  ημεδαπής.
9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει και απολυτήριο Ελληνι-

κού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου
σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.
Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε το κεφάλαιο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
1) Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο,

άλλη εκπαιδευτική αρχή, κ.λπ.) πρέπει απαραιτήτως να είναι: 
α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελλη-

νική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας
στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και 

β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

2) Δικαιολογητικά (ενδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών, κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί από
τις χώρες: Αγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα,
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουά-
του, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Γρενάδα, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ,
Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο Μεγ. Βρετανίας, Ιαπωνία, Ινδία,
Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα (μόνο η διοικητική
περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, Κορέα, Κροατία,
Κύπρος, Λεσόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμ-
βούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό,
Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμί-
μπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρι-
κή, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναμάς, Πολωνία, Πορτογαλία,
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαμόα,
Σαιντ Κιτς & Νέιβις, Σάντα Λουτσία, Σάο Τόμε & Πρίνσιπε, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλο-
βακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ &
Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνη-
σιότητά τους από Ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση
όμως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει η επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα
3 και 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από τις
αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της
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ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.
Γι’ αυτό οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες πρέ-
πει να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζει στο έγγραφο την
απαιτούμενη επισημείωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη
γνησιότητά τους σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτά από την επι-
τροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα
απορρίπτονται.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο Ελλήνων του
Εξωτερικού έτους 2010 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
www.ypepth.gr/exams. Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον
υποψήφιο στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών. Ο υπο-
ψήφιος, εφόσον τα δικαιολογητικά του είναι πλήρη, παραλαμβάνει αντίγραφο του ηλε-
κτρονικού μηχανογραφικού υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τον Πρόεδρο ή τον αντι-
πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο στη Γερμανία ή στα παραρ-
τήματα της Επιτροπής που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο υποβάλλουν
ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό δελτίο τους, το οποίο στη συνέχεια ελέγχεται και υπο-
γράφεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και συγκέντρωσης δικαιολογητικών του
Υπουργείου Παιδείας. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του
ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια διόρθωσής
του.

Tο δελτίο υποψηφίου παραλαμβάνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο μετά την 25η Αυγούστου από το Υπουργείο Παιδεί-
ας (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) ή την πρώτη ημέρα των εξετάσεων από το εξεταστικό κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. α) Ο υποψήφιος των ειδικών κατηγοριών 1 & 2 για να αποκτήσει δικαίωμα επιλογής
για Πανεπιστήμια, σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας,
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Ανώτερες Σχολές Τουρι-
στικής Εκπαίδευσης για τις οποίες δήλωσε προτίμηση, απαιτείται να λάβει μέρος σε
γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα μιας από τις εξής δύο ομάδες μαθημάτων:

i) Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης:
(1) Αρχαία Ελληνικά
(2) Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3) Λατινικά
(4) Ιστορία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα

Τα τέσσερα (4) πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας
της ίδιας τάξης.
ii) Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης:

(1) Μαθηματικά
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(2) Φυσική
(3) Χημεία
(4) Βιολογία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα

Τα τέσσερα (4) πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης της Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας
της ίδιας τάξης.
β) Για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 συνυπολογίζεται ο βαθ-

μός απολυτηρίου τους στην 20βαθμη κλίμακα και η συμμετοχή τους στις γραπτές
εξετάσεις στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική
Γλώσσα”, για να εισαχθούν στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, εξετάζονται και στα λοιπά μαθήματα μιας από τις δύο ομάδες
του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ) Οι εξετάσεις όλων των παραπάνω μαθημάτων για όλες τις ειδικές κατηγορίες διε-

νεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη το μήνα Σεπτέμβριο και στην ύλη στην
οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών Λυκείων της ημεδαπής στα αντί-
στοιχα μαθήματα.

2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1, 2, 3, 4 και 5 που δηλώνουν προτίμηση για
τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά
μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την πρόσβαση απο-
φοίτων Γενικού Λυκείου στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εξετάζονται και στα προβλεπό-
μενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα προβλεπόμενα μαθήματα κατά περίπτωση.

3. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
επιλεγούν στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορεί να είναι ΜΟΝΟ χριστιανοί ορθόδοξοι και
ειδικότερα στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες
υποψήφιοι.

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Οι υποψήφιοι
όλων των ειδικών κατηγοριών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές
Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα
μαθήματα του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται και σε
προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Eθνικής Άμυνας
και Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα. Οι προκαταρκτικές αυτές εξετάσεις είναι
υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που διενεργούνται σύμφωνα
με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις των Υπουργείων Eθνικής Άμυνας και Προ-
στασίας του Πολίτη. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά
το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς του για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις
σχολές αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω σχολές θα πρέπει να ενημερώνονται για
τον χρόνο και τόπο υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων πρόσθε-
των δικαιολογητικών, όπως και για το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξε-
τάσεων, από τη σχετική προκήρυξη που εκδίδεται από τα Υπουργεία Eθνικής Άμυ-
νας ή Προστασίας του Πολίτη κατά περίπτωση.

Οι οικείες προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Αστυνομικά
Τμήματα αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίνονται :
– Για τις Στρατιωτικές Σχολές από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού Αθήνας (Σόλω-

νος 34 – Κολωνάκι) στα τηλέφωνα: για τις σχολές στρατού: 210.36.30.081.
210.36.30.579, για τις σχολές ναυτικού: 210.36.30.742, 210.36.30.247 και για τις σχο-
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λές αεροπορίας: 210.36.30.360, 210.36.30.076 και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα:
231.085.00.60, 231.089.33.78 και 231.089.32.38, στα κατά τόπους Στρατολογικά Γρα-
φεία, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mod.gr.

– Για τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα τηλέφωνα: 210.69.80.910 και 210.69.28.510,
καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2 στις
σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη-
μιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις
σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπα-
ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων
της κάθε κατηγορίας. Τα μόρια προκύπτουν ως ακολούθως:

i) Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν Θεωρητική Κατεύθυνση, προκειμένου για τις σχολές του
επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ο βαθμός
κάθε μαθήματος, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση
δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Προκειμένου για σχολές του επι-
στημονικού πεδίου Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, ο βαθμός των μαθημάτων
“Ιστορία”, “Νεοελληνική Λογοτεχνία” και “Νεοελληνική Γλώσσα”, μετά την αναγωγή
του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντε-
λεστή ένα (1) ενώ ο βαθμός των άλλων μαθημάτων με συντελεστή επτά δέκατα (0,7).
Για τις σχολές των άλλων επιστημονικών πεδίων οι βαθμοί στα μαθήματα θεωρητι-
κής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγι-
ση δεκάτου, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός από αυτόν
του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα” που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή (1). Το
άθροισμα των γινομένων κατά περίπτωση αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμ-
βάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία έχει δηλώσει
προτίμηση ο υποψήφιος.

ii) Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν Θετική Κατεύθυνση, προκειμένου για τα τμήματα ή τις
σχολές του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών, ο βαθμός κάθε μαθήματος, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα
με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός
του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα” που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα
(1).  Προκειμένου για σχολές των άλλων επιστημονικών πεδίων, οι βαθμοί στα μαθή-
ματα θετικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή  ένα (1).

iii) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, το
σύνολο των μορίων προκύπτει με την προσθήκη του γινομένου της βαθμολογικής
επίδοσης στο ειδικό μάθημα (μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
προσέγγιση δεκάτου) με συντελεστή ένα και μισό (1,5) στο σύνολο των μορίων των
ανωτέρω περιπτώσεων i και ii της παραγράφου αυτής. Αν τα εξεταζόμενα ειδικά
μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων.
Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο

σύνολο των μορίων των περιπτώσεων i και ii της παραγράφου αυτής, που πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων (50), προ-
στίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού
στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).
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β) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 και 2 αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις
σχολές και τα τμήματα επιλογής τους, εφόσον συγκεντρώσουν, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των περιπτώσεων i – ii κατά περίπτωση, σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το
μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων (50). 
Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για την οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα,

εκτός της ανωτέρω προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό
μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού.
Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα
από ένα ειδικά μαθήματα, πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολο-
γία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.

2. Η επιλογή των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 γίνεται:
α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων,

των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτε-
ρες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει
από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το λύκειο
με συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα
γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική Γλώσσα”, μετά την ανα-
γωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή δύο και μισό (2,5). Η αναγωγή
στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθμού απόλυσης  και του βαθμού στο μάθη-
μα “Νεοελληνική Γλώσσα” γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις
οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστί-
θενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης
στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγι-
ση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα
είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη o
μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου α΄ της παρα-
γράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του
μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).

γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις
σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή τους γίνεται με βάση το σύνολο των
μορίων που προκύπτει από τη γραπτή τους εξέταση σε μια από τις δύο ομάδες μαθη-
μάτων του κεφ. Δ΄.

δ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις
σχολές και τα τμήματα επιλογής τους εφόσον συγκεντρώσουν σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των εδαφίων α΄-γ΄ της παρούσας παραγράφου, κατά περίπτωση:

i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο
μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου “ Νεοελληνική Γλώσσα” για όλες
τις σχολές και τα τμήματα, εκτός των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων, των σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των σχο-
λών Αστυνομικής Ακαδημίας και των σχολών ή τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέ-
ταση σε ειδικό μάθημα.

ii) σύνολο μορίων ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων (50 μόρια) για
τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπα-
ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

iii) προκειμένου για σχολή ή τμήμα για την οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα,
εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμο-
λογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου
δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέτα-
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ση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα, πρέπει να συγκεντρώνουν την παρα-
πάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικών κατηγοριών αποκτούν δικαίωμα

επιλογής για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις
σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακα-
δημίας εφόσον συγκεντρώσουν το σύνολο των πενήντα (50) μορίων, που είναι ενιαίο
και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της κατεύθυνσης στην οποία εξετάστηκαν.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την επιλογή των υποψηφίων για όλες τις σχολές,
εκτός από αυτές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των σχολών της Αστυνομικής Ακα-
δημίας:

α) Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες 1 και 2, εισάγονται ως υπεράριθμοι στη συγκε-
κριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισα-
γόμενο στη σχολή ή το τμήμα αυτό.

β) Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες 3, 4 και 5, εισάγεται αυτός που δήλωσε με προ-
γενέστερη προτίμηση τη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα και, αν υπάρχει και πάλι ισο-
βαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα
Νεοελληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία,  εισάγεται αυτός που
έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία,  εισάγονται
ως υπεράριθμοι στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθ-
μούν στην περίπτωση αυτή.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις σχολές των Ανώτα-
των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενό-
πλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που
δήλωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχουν και πάλι
ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων
στο πρώτο από τα αναφερόμενα στο κεφ. Δ΄ μαθήματα της ομάδας που εξετάστη-
κε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέ-
ντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο μάθημα κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

α) Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το
τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο πρόγραμμα αναφέρονται ο τόπος, η ημε-
ρομηνία, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του χρόνου εξέτασης κάθε μαθήματος.

β) Οι υποψήφιοι, όταν προσέρχονται στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου που
έχουν πάρει από την επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών και δύο
(2) μπλε ή μαύρα στυλό. Ειδικά οι υποψήφιοι για τα τμήματα αρχιτεκτόνων, που εξε-
τάζονται και στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να
έχουν μαζί τους πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 Χ 0,70μ. και τα
απαραίτητα για σχεδίαση μολύβια και όργανα.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των εξετάσεων σε υποψηφίους που έχουν μαζί
τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντι-
κείμενα, εκτός από αυτά που προαναφέρθηκαν.

γ) Η εξέταση στα ειδικά μαθήματα γίνεται σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που
ανακοινώνεται.

δ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για τα τμήματα Λογοθεραπείας και παρου-
σιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραυλισμό, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει
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τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή, δεν μπορεί να παρακολουθή-
σει τα τμήματα αυτά λόγω του γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων αυτών. Γι’
αυτό το λόγο, όσοι εισάγονται σε τμήμα Λογοθεραπείας υποβάλλονται μετά την
εισαγωγή τους σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος. Αν από τις εξετάσεις
αυτές διαπιστωθεί για κάποιον επιτυχόντα ότι παρουσιάζει μία από τις παραπάνω
παθήσεις, τότε με απόφαση του τμήματος διαγράφεται από το τμήμα αυτό. Κατά
συνέπεια, συνιστάται στους υποψήφιους που γνωρίζουν ότι παρουσιάζουν κάποια
από τις παραπάνω παθήσεις να μη δηλώνουν το τμήμα Λογοθεραπείας, γιατί περιο-
ρίζουν έτσι τις δυνατότητες προτίμησής τους.

ε) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
του Παν/μίου Μακεδονίας οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιο-
τήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1)
Ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, 2) Βυζαντινής μουσικής, 3) Ελληνικής παραδο-
σιακής (Δημοτικής) μουσικής, 4) Σύγχρονης μουσικής, και στις αντίστοιχες ανά
κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες  περιγρά-
φονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα
του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
www.uom.gr.

στ)Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζει ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευ-
θύνσεις : 1) Μουσική Σύνθεση, 2) Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήμες.
Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλε-
σης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη
μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνι-
κών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος
www.ionio.gr/depts/music.

ζ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για το τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγ-
χρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει
αναπτυχθεί ακόμη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών. 

η) O υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ
Ηπείρου πρέπει να έχει κατεκτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας
σε κάποιο από τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

α) Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών για την επιλογή τους στα Τμήματα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει, εκτός από την εξέτασή τους στα
μαθήματα γενικής αξιολόγησης κατά περίπτωση, να υποβληθούν σε υγειονομική
εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις) και πρακτική
δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω.

β) Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία διενεργούνται από επιτροπή που
λειτουργεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής
εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν τη λήξη των εξετάσεων των
μαθημάτων. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση
οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή
ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από
ιδιώτη γιατρό.

γ) Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων είναι:
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ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ                    ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ              ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΜΗΚΟΣ                  (βάρος σφαίρας 6κ.)        (50 μ. ελεύθερο)

20 μέχρι  52” 6.20μ. και άνω 14μ.  και  άνω μέχρι - 29”
19 52”1 - 52”5 6.19μ. - 6.05μ. 13.99μ. - 13.60μ. 29”1 - 30”0
18 52”6 - 53” 6.04μ. - 5.90μ. 13.59μ. - 13.20μ. 30”1 - 31”0
17 53”1 - 53”5 5.89μ. - 5.75μ. 13.19μ. - 12.80μ. 31”1 - 32”0
16 53”6 - 54” 5.74μ. - 5.60μ. 12.79μ. - 12.40μ. 32”1 - 33”0
15 54”1 - 54”5 5.59μ. - 5.45μ. 12.39μ. - 12.00μ. 33”1 - 34”0
14 54”6 - 55” 5.44μ. - 5.30μ. 11.99μ. - 11.60μ. 34”1 - 35”0
13 55”1 - 55”5 5.29μ. - 5.15μ. 11.59μ. - 11.20μ. 35”1 - 36”0
12 55”6 - 56” 5.14μ. - 5.00μ. 11.19μ. - 10.80μ. 36”1 - 37”0
11 56”1 - 56”5 4.99μ. - 4.85μ. 10.79μ. - 10.40μ. 37”1 - 38”0
10 56”6 - 57” 4.84μ. - 4.70μ. 10.39μ. - 10.00μ. 38”1 - 39”0
9 57”1 - 57”5 4.69μ. - 4.55μ. 9.99μ. -  9.60μ. 39”1 - 40”0
8 57”6 - 58” 4.54μ. - 4.40μ. 9.59μ. -  9.20μ. 40”1 - 41”0
7 58”1 - 58”5 4.39μ. - 4.25μ. 9.19μ. -  8.80μ. 41”1 - 42”0
6 58”6 - 59” 4.24μ. - 4.10μ. 8.79μ. -  8.40μ. 42”1 - 43”0
5 59”1 - 59”5 4.09μ. - 3.95μ. 8.39μ. -  8.00μ. 43”1 - 44”0
4 59”6 - 60” 3.94μ. - 3.80μ. 7.99μ. -  7.60μ. 44”1 - 45”
3 60”1 - 60”5 3.79μ. - 3.65μ. 7.59μ. -  7.20μ. 45”1 - 46”0
2 60”6 - 61” 3.64μ. - 3.50μ. 7.19μ. -  6.80μ. 46”1 - 47”0
1 61”1 - 61”5 3.49μ. - 3.35μ. 6.79μ. -  6.40μ. 47”1 - 48”0
0 61”6 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48”1 και άνω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ                    ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ              ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΜΗΚΟΣ                  (βάρος σφαίρας 4κ.)        (50 μ. ελεύθερο)

20 μέχρι  26”5 5.15μ. και άνω 11.00μ.  και  άνω έως    31”0
19 26”6 - 27” 5.14μ. - 5.00μ. 10.99μ. - 10.60μ. 31”1 - 32”0
18 27”1 - 27”5 4.99μ. - 4.85μ. 10.59μ. - 10.20μ. 32”1 - 33”0
17 27”6 - 28” 4.84μ. - 4.70μ. 10.19μ. -   9.80μ. 33”1 - 34”0
16 28”1 - 28”5 4.69μ. - 4.55μ. 9.79μ. -  9.40μ. 34”1 - 35”0
15 28”6 - 29” 4.54μ. - 4.40μ. 9.39μ. -  9.00μ. 35”1 - 36”0
14 29”1 - 29”5 4.39μ. - 4.25μ. 8.99μ. -  8.60μ. 36”1 - 37”0
13 29”6 - 30” 4.24μ. - 4.10μ. 8.59μ. -  8.20μ. 37”1 - 38”0
12 30”1 - 30”5 4.09μ. - 3.95μ. 8.19μ. -  7.80μ. 38”1 - 39”0
11 30”6 - 31” 3.94μ. - 3.80μ. 7.79μ. -  7.40μ. 39”1 - 40”0
10 31”1 - 31”5 3.79μ. - 3.65μ. 7.39μ. -  7.00μ. 40”1 - 41”0
9 31”6 - 32” 3.64μ. - 3.50μ. 6.99μ. -  6.60μ. 41”1 - 42”0
8 32”1 - 32”5 3.49μ. - 3.35μ. 6.59μ. -  6.20μ. 42”1 - 43”0
7 32”6 - 33” 3.34μ. - 3.20μ. 6.19μ. -  5.80μ. 43”1 - 44”0
6 33”1 - 33”5 3.19μ. - 3.05μ. 5.79μ. -  5.40μ. 44”1 - 45”0
5 33”6 - 34” 3.04μ. - 2.90μ. 5.39μ. -  5.00μ. 45”1 - 46”0
4 34”1 - 34”5 2.89μ. - 2.75μ. 4.99μ. -  4.60μ. 46”1 - 47”0
3 34”6 - 35” 2.74μ. - 2.60μ. 4.59μ. -  4.20μ. 47”1 - 48”0
2 35”1 - 35”5 2.59μ. - 2.45μ. 4.19μ. -  3.80μ. 48”1 - 49”0
1 35”6 - 36” 2.44μ. - 2.30μ. 3.79μ. -  3.40μ. 49”1 - 50”0
0 36”1 και άνω 2.29μ. και κάτω 3.39μ.  και  κάτω 50”1 και άνω

δ) Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.  Στο
άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες,
από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνι-
σμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό των μορίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

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. Τσο-
λάκη κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009, εκτός από τα εξής :

• Η ενότητα : Η πειθώ στο δικανικό λόγο
• Η ενότητα : H ιστορία του δοκιμίου
• Το κεφάλαιο : Ερευνητική Εργασία 
2. Έκφραση – Έκθεση για το Γενικό Λύκειο – Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄

τάξεων Γενικού Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο.
Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεο-

ελληνικής Γλώσσας είναι  γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών
του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).
Συγκεκριμένα :

Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / 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:
– τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναί-

σθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία)
○ – τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.) 

– το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) μιας
παραγράφου ή ενός κειμένου

• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς: 
○ – στη διαφήμιση
○ – στον πολιτικό λόγο

– στον επιστημονικό λόγο
• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:

○ – να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επι-
χειρήματος

– να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων
• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:

– την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική) 
– τον σκοπό (απόδειξη μιας θέσης-ελεύθερος στοχασμός) 
– την οπτική  (υποκειμενική-αντικειμενική)

○ – τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά. 
• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο

υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξο-
μολογητικός τόνος κ.ά.

• να  διακρίνει  το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το
άρθρο και την επιφυλλίδα.
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• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/ άρθρο/ επιφυλλίδα κ.ά.):
– το θέμα
– την άποψη του συγγραφέα
– τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή

του
– τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κ.ά.

• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτο-
μέρεια 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 παρά-

γραφοι, 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.), επιδιώ-
κεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφο-
ρούν 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 επι-
κοινωνιακή 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 περίληψη του 
• να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/ νοημα-

τικές ενότητες ενός κειμένου
• να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου
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• να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση ή ένα επιχείρη-
μα του κειμενογράφου)

• να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να ανα-
πτύσσει 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 κριτι-
κού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρ-
χούν 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 θέμα-
τος

– η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλ-
ληλων 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.

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκεί-
ου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση
Ο.Ε.Δ.Β. 2009. 
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Α. Εισαγωγή: 

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
σ. 34-39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική,
ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική. 

Κεφ. Δ3 : 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).  

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).
δ) σ. 124-126 (Ο μύθος του Ηρός)

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 φιλο-
σοφικής 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, 13, 14 και 15.

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. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέ-

κτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική

Γλώσσα»  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2005.
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β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
«Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009 (ενότητες 1 - 21).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεω-
ρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)

1. Διονύσιος 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.»

• Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί με αγάπησες»
• Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948»
• Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949»
• Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα αντικλείδια»

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

6. Η ποιήτρια Κική Δημουλά
• «Κονιάκ μηδέν αστέρων»
• «Σημείο αναγνωρίσεως»

Σημείωση
Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαμβάνονται στην εξετα-

στέα-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 Λυκεί-
ου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ.
Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54
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ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880), σ. 70-79
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909), σ. 80-88
Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922), σ. 89-98

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (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, σ. 153-159
Δ. 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 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 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

Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός τον 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Από το βιβλίο “Λατινικά” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύ-
θυνσης, των Μ. Πασχάλη-  Γ. Σαββαντίδη,  έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2009
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 φαινόμε-
να.

Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ’ όλες τις
ενότητες (21-50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά
και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλί-
ου “Λατινικά” της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη,
έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογι-
κής Κατεύθυνσης, των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009. 
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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 Διατήρηση 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 αποτε-
λούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.

ΧΗΜΕΙΑ

Από  το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυν-
σης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009. 
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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 διαστερεο-
μέρεια) (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» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής και Τεχνο-
λογικής Κατεύθυνσης των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

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 XoεR.
Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου “Τρι-
γωνομετρικά όρια”.
Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο ΧοεR.
Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2: Διαφορικός 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
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αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.
Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής.
Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.
Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος
της σελίδας 262 και 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 εσωτερι-
κό 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.
Παρ. 3.2 Μέθοδοι ολοκλήρωσης, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της ολοκλή-
ρωσης κατά παράγοντες και της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση.
Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
Παρ. 3.5. Η συνάρτηση F(x)   =
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 Π.Ι.
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 Κατεύθυν-
σης των Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλό-
γλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009.

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 ενό-
τητα ‘‘Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία
της Βιοτεχνολογίας’’
Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενό-
τητες ‘‘Εμβόλια’’ και ‘‘Αντιβιοτικά’’.
Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτρο-
φία».
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Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Όλα τα ένθετα - παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατό-
τητα 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ορισμένες σχολές και τμήματα λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαι-
τούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό για τις σχολές και τα τμήματα αυτά
απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρ-
ξης των εξειδικευμένων γνώσεων.  Ειδικότερα για τα τμήματα:
- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και

Πολιτισμού Παντείου, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Παν/μίων Παντείου, Πειραιά και
Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μια από τις
ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά απαιτείται εξέταση στο
ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.

- Aγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων
του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, της ειδίκευ-
σης “Ισπανικής γλώσσας και Πολιτισμού” του τμήματος Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου απαιτείται εξέταση
στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

- Για την ειδίκευση “Μετάφρασης ή Διερμηνείας” του τμήματος Ξένων Γλωσ-
σών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου απαιτείται εξέ-
ταση σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

- Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, Φωτογραφίας και Oπτικοακουστικών Τεχνών, Γρα-
φιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντι-
κειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων απαιτείται εξέταση στο
Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο.

- Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απαιτείται εξέταση στο Ελεύ-
θερο σχέδιο.

- Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης απαιτείται εξέταση
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στα ειδικά μαθήματα “Αρμονία” και “Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανο-
τήτων”.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία

ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα
Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που
εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυ-
χε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Σημειώνεται ότι:
1. Η εξέταση του ελεύθερου σχεδίου και του γραμμικού σχεδίου γίνεται ως

εξής:
α) Η εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικει-

μένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση
της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηρι-
στικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.

β) Η εξέταση στο γραμμικό σχέδιο περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχη-
μάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και
επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με
ακρίβεια και καθαρότητα.

2. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπα-
νικά) γίνεται ως εξής:
Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370
λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβα-
νομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. 

Οι εξεταζόμενοι καλούνται :
Α) Nα απαντήσουν στην ξένη γλώσσα :
α) σε τρεις-τέσσερις (3-4) ερωτήσεις που απαιτούν μια «σύντομη απάντηση».

Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί
το γενικό νόημα του κειμένου (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο
σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). 

β) σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής», δηλαδή ερωτήσεις που απαι-
τούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων.
Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί
επιμέρους νοήματα του κειμένου. 

Β) Να απαντήσουν σε τρεις ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του
υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για
την κάθε περίσταση. 

Γ) Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στη ξένη γλώσσα 180-200 λέξεων. Στον
αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των
άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος, σε ποιον, για
ποιο πράγμα και για ποιον σκοπό γράφει.

3. Η εξέταση στα μουσικά μαθήματα γίνεται ως εξής:
α) “Αρμονία”: Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσι-

κά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας. 
β) “Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων”: Περιλαμβάνει πέντε ομάδες
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των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η
κάθε ερώτηση.

Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:
α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων, β) με τη δεύτε-

ρη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών, γ) με την τρίτη ομάδα αναγνώριση δια-
δοχής συγχορδιών, δ) με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθ-
μικών σχημάτων και ε) με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση - ταύτιση μελω-
διών.

Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:
Ανακοινώνεται κατ’ αρχήν στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος

εξέτασης. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η
εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης,
το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας
επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10΄΄ έως 12΄΄ χρόνο για να επιλέξει τη σωστή
απάντηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσοι εισαχθούν οφείλουν να
προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας για να
εγγραφούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας
και η οποία ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αν δε γρα-
φτούν μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίωμα
εγγραφής.

2. Οι εισαγόμενοι που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην
Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την
απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από βεβαίωση της
Κυπριακής Πολιτείας. Ο εισαγόμενος εγγράφεται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος
αν αποκτήσει οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρα-
τού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφε-
ται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό
της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προ-
θεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.  

3. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων στέλνονται με τη φροντί-
δα του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Οργ. και Διεξ. Εξετάσεων στη γραμματεία
της σχολής που πέτυχε κάθε υποψήφιος, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει
επιπλέον:

α) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
β) Την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να απο-

δεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννη-
σης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί σε
άλλη σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο: Βεβαίωση κατοικίας και διαμονής του ενός ή και των δύο 
γονέων του υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία τέκνων
Ελλήνων του εξωτερικού).

Πρεσβεία ή Προξενείο της  Ελλάδας στην …………………………  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι  ο/η ...................................................... είναι ελληνικής καταγωγής,
κατοικεί και διαμένει μόνιμα, περισσότερα από πέντε (5) χρόνια στην τελευταία δεκαε-
τία, δηλαδή από ........................ μέχρι σήμερα,  στην οδό ............................., ασκεί μόνι-
μα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα ............. και δεν είναι ο ίδιος ή η
σύζυγός του υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια
υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.
Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλλει το παιδί του/της..............
αίτηση εισαγωγής σε τμήμα ή σχολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

....................................... 20...
Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

(υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο: Βεβαίωση υπηρεσίας του ενός τουλάχιστον των γονέων 
του υποψηφίου στο εξωτερικό  (κατηγορία τέκνων
Ελλήνων υπαλλήλων).

Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ............... υπηρέτησε ως (1) ................... στ (2) ...................... από
........... μέχρι και ………  Τη βεβαίωση αυτή ζήτησε ο\η ανωτέρω για να υποβάλλει το
παιδί του/της  (3) .................................. αίτηση εισαγωγής σε τμήμα ή σχολή της Ανώ-
τατης  εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                            
1) Αναγράφεται κατά περίπτωση                                     ......................................... 20...

Εκπαιδευτικός, Στρατιωτικός κ.λ.π.
2) Αναγράφεται η Δημόσια Υπηρεσία                                    Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

ή ο Διεθνής Οργανισμός (π.χ. Λύκειο 
Νυρεμβέργης ή Γραφείο Συμβούλου       (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
Εκπαίδευσης Βόννης, ΟΗΕ κ.λ.π.)       

3) Αναγράφεται το όνομα του παιδιού.   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο: Βεβαίωση πλήρους φοίτησης σε σχολείο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

………………………....................………………………….. (Αρμόδια εκπαιδευτική αρχή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………φοίτησε πλήρως στις παρακάτω τάξεις Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης …………… (τάξη)  κατά τα σχολικά έτη: ................

....................................... 20..
Ο  βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο: Βεβαίωση τρόπου εγγραφής και σχολείου προέλευσης

……………………………………………… (Σχολείο αποφοίτησης στην Ελλάδα)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………… έκανε εγγραφή στην …………. τάξη του
…………………… Γενικού Λυκείου με την αριθ. ………….………Απόφαση Γραφείου/Διεύ-
θυνσης Δ.Ε. προερχόμενος από το σχολείο……………...............

....................................... 20...
Ο  βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο: Βεβαίωση βαθμολογίας*

.............................................(Δ/νση ΠΟΔΕ του Υπ. Παιδείας ή Γρφ. Β΄/θμιας Εκπ/σης)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Χώρα μας, η μέση γενική
βαθμολογία του τίτλου απόλυσης από το Σχολείο ......................... που έχει ο/η
............................... είναι ..................................... (αριθμητικώς και ολογράφως) σε αντι-
στοιχία εικοσάβαθμης (0 - 20) βαθμολογικής κλίμακας.

* Η βεβαίωση αυτή απαιτείται                                         ....................................... 20...
μόνο για υποψηφίους Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)
της κατηγορίας 3 και 5 (αποφοίτων   
ξένων σχολείων που λειτουργούν
στο εξωτερικό) (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο: Βεβαίωση δικαιώματος εισαγωγής σε Ανώτατη Σχολή

..................................................................(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας, ο τίτλος απόλυ-
σης από το Σχολείο ................................που έχει ο/η ...................................... του παρέ-
χει δικαίωμα να εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

....................................... 20...

Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο: Βεβαίωση προγράμματος σπουδών που ακολουθεί το 
σχολείο αποφοίτησης.

.............................................................(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το σχολείο .................................. από το οποίο αποφοίτησε ο/η
.................................... (ονοματεπώνυμο) ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της
........................................... (όνομα χώρας).

....................................... 20…

Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή  -σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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