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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ Δ ΑΤΣΔ
Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζ' απηέο ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ
ηέθλσλ Διιήλσλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία είλαη
απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. εκεηψλεηαη φηη νη ππνςάθηνη φισλ ησλ αλαθεξφκελσλ
θαηεγνξηψλ δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα εηζαγσγάο ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε κε ηηο δηαηΪμεηο απηΫο
αλ Ϋρνπλ άδε εηζαρζεέ κε ηηο ελ ιφγσ εηδηθΫο θαηεγνξέεο θη Ϋρνπλ απνθηάζεη πηπρέν ΣξηηνβΪζκηαο
Δθπαέδεπζεο ηεο ΔιιΪδαο.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1. ΣΔΚΝΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚOY
ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ
ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία ππάγνληαη νη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ηεο Διιάδαο νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εζσηεξηθφ ή
εμσηεξηθφ, ή μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εζσηεξηθφ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο γνλείο ηνπ ππνςεθίνπ λα εέλαη Έιιελαο θαη λα θαηνηθνχζε θαη
αζθνχζε ηηο επαγγεικαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο κφληκα ζην εμσηεξηθφ ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5)
πιάξε Ϋηε θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ηνπ
ππνςεθένπ γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη νξθαλφο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ηζρχνπλ κφλν νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ β΄ πνπ αθνινπζεί.
β) Ο ππνςήθηνο λα έρεη θνηηήζεη κε πιάξε θνέηεζε ζηηο δχν (2) ηειεπηαέεο ηΪμεηο ζε Διιεληθφ
Λχθεην πνπ ιεηηνπξγεέ ζην εμσηεξηθφ ά ζε ηΫζζεξηο (4) ηνπιΪρηζηνλ ηΪμεηο δεπηεξνβΪζκηαο
εθπαέδεπζεο ζε αληίζηνηρν Διιεληθφ ή μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ.
ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη νη Έιιελεο πνπ απνθηνχλ απνιπηήξην απφ ην
Λχθεην ηνπ Ιεξνχ Κνηλνχ ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ Ιεξνζνιχκσλ κεηά απφ πιήξε θνίηεζε ζ‟ φιεο ηηο ηάμεηο
ηνπ Λπθείνπ απηνχ θαη εθφζνλ έρνπλ θνηηήζεη θαη ζηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ηάμε ηνπ νηθείνπ
Γπκλαζίνπ ηεο Παηξηαξρηθήο ρνιήο ηψλ. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ απαηηείηαη ε
πξνυπφζεζε α΄.
ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ νη απφθνηηνη ειιεληθψλ ιπθείσλ ηέθλα
Διιήλσλ ππαιιήισλ απνζπαζκέλσλ ζε ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ ή ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη θαη ε Διιάδα, νη νπνίνη απνηεινχλ μερσξηζηή εηδηθή θαηεγνξία έζησ
θη αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Καηεγνξίαο 1.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2.

ΣΔΚΝΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ
ΑΠΟΠΑΜΔΝΧΝ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Ζ΄ Δ ΓΗΔΘΝΔΗ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΜΔΣΔΥΔΗ ΚΑΗ
Ζ ΔΛΛΑΓΑ, ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ

ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία ππάγνληαη νη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ηεο Διιάδαο νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εζσηεξηθφ ή
εμσηεξηθφ, ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εζσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
α) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα είλαη Έιιελαο ππάιιεινο θαη λα απνζπάζζεθε ζε
Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ζην εμσηεξηθφ ή ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν κεηέρεη θαη ε Διιάδα,
ηνπιΪρηζηνλ γηα δχν (2) πιάξε εκεξνινγηαθΪ ά ζρνιηθΪ Ϋηε.
β) Ο ππνςήθηνο λα έρεη ηειεηψζεη κε πιάξε θνέηεζε ηηο δχν (2) ηειεπηαέεο ηΪμεηο Διιεληθνχ Λπθεένπ
πνπ ιεηηνπξγεέ ζην εμσηεξηθφ ά ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ ηΪμεηο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο
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Διιεληθνχ ρνιεένπ ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο απφζπαζεο ηνπ γνλέα ζην εμσηεξηθφ. Η πξνυπφζεζε απηή ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη έζησ θαη αλ
δηαθφπεθε γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο ή έιεμε ε απφζπαζε ηνπ γνλέα ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο εθπιήξσζεο ηεο πξνυπφζεζεο θνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζρνιείν ηνπ
εμσηεξηθνχ.
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 1 & 2
1. Όζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο 1 & 2 απνθηνχλ απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ
απφ Διιεληθά ρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε ελδνζρνιηθΫο εμεηΪζεηο θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία «Δηζαγσγήο
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη Σέθλσλ Τπαιιήισλ πνπ
ππεξεηνχλ ζην Δμσηεξηθφ».
2. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑ.Λ. (νκάδα Α΄) ή πηπρίνπ Β΄ θχθινπ ΣΔΔ, έρνπλ δηθαίσκα
επηινγήο κφλν ζε ζρνιΫο Σ.Δ.Η., Α..ΠΑΗ.ΣΔ θαη Α..Σ.Δ.. Δηδηθφηεξα, νη θΪηνρνη
απνιπηεξένπ ΔΠΑ.Λ. (νκΪδα Α΄) Ϋλα ρξφλν κεηΪ ηελ απνθνέηεζά ηνπο, Ϋρνπλ δηθαέσκα
επηινγάο θαη ζε ηκάκαηα ά ζρνιΫο ησλ Παλεπηζηεκέσλ.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3. ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΞΔΝΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ Ή
ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ
ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ (ΜΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
ΥΧΡΑ-ΜΔΛΟΤ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ)
ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία ππάγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην μέλνπ
Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη
αθνινπζεί πξφγξακκα ζπνπδψλ ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
α) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα εέλαη ειιεληθάο θαηαγσγάο.
β) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα θαηνηθνχζε θαη λα αζθνχζε ηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα θνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) πιάξε εκεξνινγηαθΪ ά
ζρνιηθΪ Ϋηε θαηΪ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα (5) πξηλ ηελ απνθνέηεζε ηνπ ππνςεθένπ απφ ην
ιχθεην.
γ) Ο ππνςήθηνο λα έρεη θνηηήζεη, κε πιάξε θνέηεζε, ηνπιΪρηζηνλ ηηο δχν (2) ηειεπηαέεο ηΪμεηο ζε
Λχθεην ή ζε άιιν αληίζηνηρν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ.
δ) Σν απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνθνίηεζεο
ηνπ ππνςεθίνπ λα ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζαρζεί ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ην πξφγξακκα
ηεο νπνίαο αθνινπζεί.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη ν ππνςήθηνο
λα κελ έρεη απνθηήζεη θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ ιπθείνπ ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί
ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξένπ απφ μΫλν ιχθεην ζην εμσηεξηθφ.
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4. ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ
ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ
(ΜΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ)
ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία ππάγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην
Κππξηαθνχ Λπθείνπ ή μέλνπ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Κχπξν θαη
αθνινπζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
α) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα εέλαη ειιεληθάο θαηαγσγάο.
β) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα θαηνηθνχζε θαη λα αζθνχζε ηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) πιάξε εκεξνινγηαθΪ ά ζρνιηθΪ Ϋηε θαηΪ ηελ
ηειεπηαέα πεληαεηέα (5) πξηλ ηελ απνθνέηεζε ηνπ ππνςεθένπ απφ ην ιχθεην.
γ) Ο ππνςήθηνο λα έρεη θνηηήζεη, κε πιάξε θνέηεζε, ηνπιΪρηζηνλ ηηο δχν ηειεπηαέεο ηΪμεηο ζε
Κππξηαθφ Λχθεην ή μέλν ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Κχπξν.
δ) Σν απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ απνθνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ λα ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζαρζεί
ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη ν ππνςήθηνο
λα κελ έρεη απνθηήζεη θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ ιπθείνπ ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί
ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξένπ απφ μΫλν ιχθεην ζην εμσηεξηθφ.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5. ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΞΔΝΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ Ή
ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ
ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ (ΜΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΥΧΡΑ
ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ)
ηελ εηδηθή απηή θαηεγνξία ππάγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην μέλνπ
Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη
αθνινπζεί πξφγξακκα ζπνπδψλ ρψξαο πνπ δελ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ πιεξνχλ
ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα εέλαη ειιεληθάο θαηαγσγάο.
β) Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ λα θαηνηθνχζε θαη λα αζθνχζε ηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα θνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) πιάξε εκεξνινγηαθΪ ά
ζρνιηθΪ Ϋηε θαηΪ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα (5) πξηλ ηελ απνθνέηεζε ηνπ ππνςεθένπ απφ ην
ιχθεην.
γ) Ο ππνςήθηνο λα έρεη θνηηήζεη, κε πιάξε θνέηεζε, ηνπιΪρηζηνλ ηηο δπν ηειεπηαέεο ηΪμεηο ζε Λχθεην
ή ζε άιιν αληίζηνηρν ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ.
δ) Σν απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ απνθνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ λα ηνπ παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα λα εηζαρζεί ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ην πξφγξακκα ηεο νπνίαο αθνινπζεί.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη ν ππνςήθηνο
λα κελ έρεη απνθηήζεη θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ ιπθείνπ ή αληίζηνηρνπ μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί
ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξένπ απφ μΫλν ιχθεην ζην εμσηεξηθφ.
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ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 3, 4 & 5
1. Οη ηέηινη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο πνπ Ϋρνπλ
απνθηεζεέ δη΄ αιιεινγξαθέαο δελ γέλνληαη δεθηνέ.
2. Οη
θάηνρνη
ηίηισλ
Γεπηεξνβάζκηαο
Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο αιινδαπήο κε βεβαίσζε
ηζνηηκίαο απφ Δ.Ο.Π.Π. (πξψελ Ο.Δ.Δ.Κ) Ϋρνπλ δηθαέσκα
επηινγάο κφλν ζε ζρνιΫο Σ.Δ.Η., Α..ΠΑΗ.ΣΔ θαη
Α..Σ.Δ..

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ
Ζ δηαδηθαζέα, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γλσζηνπνηεζεέ κε λεψηεξε
αλαθνέλσζε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. www.minedu.gov.gr/exams.

Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιoπλ θαηΪ πεξέπησζε νη ππνςάθηνη, εέλαη ηα
εμάο :
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.ΣΔΚΝΑ ΔΛΛΖΝΧΝ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ
ΛΤΚΔΗΧΝ
1) Δπηθπξσκέλν πξσηφηππν ηίηιν απφιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γηα μέλνπο ηίηινπο) ή
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ απφιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2) Μηα (1) θσηνγξαθία ζε κηθξφ κέγεζνο.
3) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ επηθπξσκέλε απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε πιήξεο θνίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην
εμσηεξηθφ ή ζε ηέζζεξεηο ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν
έηνο θνίηεζεο γηα θάζε ηάμε (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4ν).
Ζ θνέηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξεέηαη πιάξεο φηαλ ν καζεηάο
παξαθνινχζεζε ηα καζάκαηα ηεο αληέζηνηρεο ηΪμεο απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο θαη θαζ'
φιε ηε δηΪξθεηΪ ηνπ.
4) ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιήξεο θνίηεζε ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ έγηλε ζηελ Διιάδα, απαηηείηαη
απαξαίηεηα θαη βεβαίσζε ηνπ Λπθείνπ απνθνίηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ν αξρηθφο ηξφπνο εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην Λχθεην απηφ θαη ην ζρνιείν πξνέιεπζήο ηνπ
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 5ν).
5) Βεβαίσζε ηεο νηθείαο δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο καο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ είλαη Διιεληθήο θαηαγσγήο θαη κφληκνο
θάηνηθνο εμσηεξηθνχ επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1ν).
Μφληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξείηαη απηφο πνπ θαηνηθεί,
δηακέλεη θαη αζθεί κφληκα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξα ηεο Αιινδαπήο θαη δελ είλαη
ππάιιεινο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο απνζπαζκέλνο ζε ειιεληθή δεκφζηα ππεξεζία ζην εμσηεξηθφ ή ζε
Γηεζλή Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν κεηέρεη θαη ε Διιάδα. ε πεξέπησζε δηαδεπγκΫλσλ γνλΫσλ ά ζαλΪηνπ
ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλΫσλ ε κφληκε θαηνηθέα αλαηξΫρεη ζην γνλΫα πνπ δηακΫλεη ζην εμσηεξηθφ
αλεμΪξηεηα απφ ηελ θαηαγσγά ηνπ.
ηελ πεξίπησζε αλέξγσλ ή ζπληαμηνχρσλ Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα έγγξαθα ε θαηνηθία θαη ε δηακνλή ηνπο ζην Δμσηεξηθφ.
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Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ βιέπε ην θεθάιαην «ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2. ΣΔΚΝΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ
ΑΠΟΠΑΜΔΝΧΝ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Ή Δ ΓΗΔΘΝΔΗ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΜΔΣΔΥΔΗ ΚΑΗ
Ζ ΔΛΛΑΓΑ, ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ
1) Δπηθπξσκέλν πξσηφηππν ηίηιν απφιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γηα μέλνπο ηίηινπο) ή
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ απφιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2) Μηα (1) θσηνγξαθία ζε κηθξφ κέγεζνο.
3)Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ επηθπξσκέλε απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε πιήξεο θνίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην
εμσηεξηθφ ή ζε ηξεηο ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν έηνο
θνίηεζεο γηα θάζε ηάμε (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4ν).
Ζ θνέηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξεέηαη πιάξεο φηαλ ν καζεηάο
παξαθνινχζεζε ηα καζάκαηα ηεο αληέζηνηρεο ηΪμεο απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο θαη
θαζ' φιε ηε δηΪξθεηΪ ηνπ.
4)Βεβαίσζε ηεο νηθείαο δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο καο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ ήηαλ απνζπαζκέλνο ζε Διιεληθή
Γεκφζηα Τπεξεζία ζην εμσηεξηθφ ή ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν κεηέρεη θαη ε Διιάδα
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2ν).
Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ βιέπε ην θεθάιαην «ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 3, 4, 5.

ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΞΔΝΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ
ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
1) Δπηθπξσκέλν πξσηφηππν ηίηιν απφιπζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πξνζνρά: ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ηίηιν απφιπζεο ηνπ ππνςεθίνπ δελ αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά ν
κέζνο φξνο ή ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο θαη ε βαζκνινγηθή
θιίκαθα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη βεβαίσζε ηνπ Λπθείνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν
κέζνο φξνο ή ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο, ην ειάρηζην θαη ην
κέγηζην ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο, ηα επηκέξνπο δηαζηήκαηα, θαζψο θαη ε απαηηνχκελε ειάρηζηε
βαζκνινγία γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ απφιπζεο.
2) Μηα (1) θσηνγξαθία ζε κηθξφ κέγεζνο.
3) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ δήκν ηεο ρψξαο καο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν
έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη νηθνγελεηαθή
κεξίδα ζηελ Διιάδα, ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο καο ή άιιν
επίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ειιεληθή θαηαγσγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο εθ ησλ δχν
γνλέσλ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3ν).
4) Βεβαίσζε ηεο νηθείαο δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο καο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ππνςεθίνπ είλαη κφληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ επί
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθά ή ζρνιηθά έηε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (5) πξηλ ηελ
απνθνίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην Λχθεην (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3ν).
Μφληκνο θάηνηθνο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξείηαη απηφο πνπ θαηνηθεί,
δηακέλεη θαη αζθεί κφληκα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξα ηεο Αιινδαπήο.
ηελ πεξίπησζε αλέξγσλ ή ζπληαμηνχρσλ Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα έγγξαθα ε θαηνηθία θαη ε δηακνλή ηνπο ζην Δμσηεξηθφ.
5) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε ρψξα ηεο νπνίαο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αθνινπζεί ην ζρνιείν απνθνίηεζεο θαη φηη ν
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ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο
ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο απηήο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 7ν).
6) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ επηθπξσκέλε απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε πιήξεο θνίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηνπιάρηζηνλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζε μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4ν).
Ζ θνέηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξεέηαη πιάξεο φηαλ ν καζεηάο
παξαθνινχζεζε ηα καζάκαηα ηεο αληέζηνηρεο ηΪμεο απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο θαη
θαζ' φιε ηε δηΪξθεηΪ ηνπ.
7) Βεβαίσζε απφ ηε Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
(ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.) ή απφ ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
απφ ηνπο πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο ησλ ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αλαγσγή ηεο βαζκνινγίαο ηνπ απνιπηεξίνπ γεληθήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 6ν).
Γηα ηίηινπο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη θαη
βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π (Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ: Λεσθφξνο
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, 14234 Ν. Ισλία. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210.27.09.145-6, 210.27.09.064)
θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγσγή ηεο βαζκνινγίαο απφ ηε Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. ηνπ Τ.Π.Π.Γ.Β.Μ.Θ. ή απφ ηηο
Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο.
Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ βιέπε ην θεθάιαην «ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ».
ΠΡΟΟΥΖ:
Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη πξσηφηππα θαη επηθπξσκΫλα.
Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνΫξρνληαη απφ μΫλα ζρνιεέα πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηελ ΔιιΪδα πξΫπεη λα εέλαη επηθπξσκΫλα γηα ηε γλεζηφηεηΪ ηνπο θαη ηε
λνκηκφηεηα ιεηηνπξγέαο ησλ ζρνιεέσλ απηψλ απφ ηε Γ/λζε
ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηεο ΔιιΪδαο ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ην
ζρνιεέν.

ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ:
1) Όια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία (ζρνιείν, άιιε εθπαηδεπηηθή
αξρή, θ.ιπ.) πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη:
α) επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή
αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα κε επηθχξσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, θαη
β) επίζεκα κεηαθξαζκέλα απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο.
2) Γηθαηνινγεηηθά (ελδεηθηηθά ή πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, θ.ιπ.) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ρψξεο: Αγ.
ΒηθΫληηνο & Γξελαδέλεο, Άγηνο Μαξέλνο, ΑδεξκπατηδΪλ, Αλδφξα, Αληέγθνπα & Μπαξκπνχληα,
Αξγεληηλά, Αξκελέα, Απζηξαιέα, Απζηξέα, ΒαλνπΪηνπ, ΒΫιγην, ΒελεδνπΫια, Βνζλέα θαη
Δξδεγνβέλε, Βνπιγαξέα, Γαιιέα, Γεξκαλέα, ΓξελΪδα, Γαλέα, Γνκηλέθα, Γνκηληθαλά Γεκνθξαηέα,
Δθνπαδφξ (Ηζεκεξηλφο), Δι αιβαδφξ, Διβεηέα, Δζζνλέα, Ζ.Π.Α., ΖλσκΫλν Βαζέιεην Μεγ.
Βξεηαλέαο θαη Βνξ. Ηξιαλδέαο, Ηαπσλέα, Ηλδέα, Ηξιαλδέα, Ηζιαλδέα, Ηζπαλέα, Ηζξαάι, Ηηαιέα,
ΚαδαθζηΪλ, Κέλα (κφλν ε δηνηθεηηθά πεξηθΫξεηα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ηνπ ΜαθΪν), Κνινκβέα,
ΚνξΫα, Κξναηέα, Λεζφζν, Λεηνλέα, Λεπθνξσζέα, Ληβεξέα, Ληζνπαλέα, ΛηρηελζηΪηλ,
Λνπμεκβνχξγν, ΜαιΪνπη, ΜΪιηα, Μαπξέθηνο, Μαπξνβνχλην, Μεμηθφ, Μνιδαβέα, Μνλαθφ,
ΜπαξκπΪληνο, ΜπαρΪκεο, ΜπειηδΫ, ΜπνηζνπΪλα, ΜπξνπλΫη-ΝηαξνπζαιΪκ, Νακέκπηα, ΝΫα
Εειαλδέα, ΝεζηΪ Κνπθ, ΝεζηΪ ΜΪξζαι, Νηνχε, Ννξβεγέα, Νφηηνο Αθξηθά, Οιιαλδέα, Ολδνχξα,
Οπγγαξέα, Οπθξαλέα, ΠαλακΪο, Πνισλέα, Πνξηνγαιέα, ΠξΪζηλν Αθξσηάξην, Πξψελ
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Γηνπγθνζιαβηθά Γεκνθξαηέα ηεο Μαθεδνλέαο, Ρνπκαλέα, Ρσζηθά Οκνζπνλδέα, ακφα, αηλη
Κηηο & ΝΫηβηο, Ϊληα Λνπηζέα, Ϊν Σφκε & Πξέλζηπε, εξβέα, ευρΫιιεο, ινβαθέα, ινβελέα,
νπαδηιΪλδε, νπεδέα, νπξηλΪκ, Σφγθα, Σνπξθέα, ΣξηληληΪλη & ΣνκπΪγθν, Σζερέα, Φηλιαλδέα,
Φέηδη δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επηθπξσζεί γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο απφ Διιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην
εμσηεξηθφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζηα έγγξαθα απηά ζα ππάξρεη ε επηζεκείσζε πνπ πξνβιέπνπλ
ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 (APOSTILLE) απφ ηηο αξκφδηεο
γηα ην ζθνπφ απηφ αξρέο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ίδηαο χκβαζεο,
ππνρξεψλεηαη λα νξίζεη ην θάζε ζπκβαιιφκελν Κξάηνο.
Γη' απηφ νη ππνςήθηνη πνπ πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο αλσηέξσ ρψξεο πξέπεη λα
δεηνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ρψξαο ηνπο λα βάδεη ζην έγγξαθν ηελ απαηηνχκελε
επηζεκείσζε.

ΠΡΟΟΥΖ: ΓηθαηνινγεηηθΪ απφ μΫλε αξρά πνπ δελ ζα εέλαη επηθπξσκΫλα γηα ηε γλεζηφηεηΪ
ηνπο ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, δελ ζα γέλνληαη δεθηΪ απφ ηελ επηηξνπά ζπγθΫληξσζεο θαη
ειΫγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ζρεηηθΫο αηηάζεηο ζα απνξξέπηνληαη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ-ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΧΔΗ
Ο ρξφλνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ζπκκεηνράο, ηνπ κεραλνγξαθηθνχ
δειηένπ θαη ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζα γλσζηνπνηεζνχλ κε λεψηεξε αλαθνέλσζε απφ ηελ
ηζηνζειέδα ηνπ ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. www.minedu.gov.gr/exams.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΣΡΟΠΟ ΔΗΑΓΧΓΖ
1. α) Ο ππνςάθηνο ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 1 & 2 γηα λα απνθηήζεη δηθαίσκα επηινγήο γηα
Παλεπηζηήκηα, ζρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο, ΣΔΙ,
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. θαη Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο νπνίεο δήισζε πξνηίκεζε,
απαηηείηαη λα ιάβεη κέξνο ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα κηαο απφ ηηο εμήο δχν νκάδεο καζεκάησλ:
i) ΟκΪδα καζεκΪησλ ζεσξεηηθάο θαηεχζπλζεο:
(1) Αξραία Διιεληθά
(2) Νενειιεληθή Λνγνηερλία
(3) Λαηηληθά
(4) Ιζηνξία
(5) Νενειιεληθή Γιψζζα
Σα ηέζζεξα (4) πξψηα καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ
Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο θαη ην ηειεπηαίν είλαη κάζεκα γεληθήο παηδείαο ηεο ίδηαο ηάμεο.
ii) ΟκΪδα καζεκΪησλ ζεηηθάο θαηεχζπλζεο:
(1) Μαζεκαηηθά
(2) Φπζηθή
(3) Υεκεία
(4) Βηνινγία
(5) Νενειιεληθή Γιψζζα
Σα ηέζζεξα (4) πξψηα καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ζεηηθήο θαηεχζπλζεο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
ηεο εκεδαπήο θαη ην ηειεπηαίν είλαη κάζεκα γεληθήο παηδείαο ηεο ίδηαο ηάμεο.
β) Γηα ηνπο ππνςεθένπο ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 3, 4 θαη 5 ζπλππνινγίδεηαη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ
ηνπο ζηελ 20βαζκε θιίκαθα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ζην κάζεκα γεληθήο παηδείαο
ηεο Γ' ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ "Νενειιεληθή Γιψζζα", γηα λα εηζαρζνχλ ζηηο ζρνιέο θαη ζηα ηκήκαηα
ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ ΣΔΙ, ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. θαη ζηηο
Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζηηο ζρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ζηηο
ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο,
εμεηάδνληαη θαη ζηα ινηπά καζήκαηα κηαο απφ ηηο δχν νκάδεο ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
γ) Οη εμεηάζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ γηα φιεο ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δηελεξγνχληαη ζηελ
Αζήλα θαη ζηε Θεζ/λίθε ην κήλα επηέκβξην θαη ζηελ χιε ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη καζεηέο ηεο Γ'
ηάμεο Γεληθψλ Λπθείσλ ηεο εκεδαπήο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα.
2. Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 1, 2, 3, 4 θαη 5 πνπ δειψλνπλ πξνηίκεζε γηα ηκήκαηα ή ζρνιέο
γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηελ πξφζβαζε απνθνίησλ Γεληθνχ Λπθείνπ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε,
εμεηάδνληαη θαη ζηα πξνβιεπφκελα εηδηθά καζήκαηα πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαηά
πεξίπησζε.
3. ΑΝΩΣΑΣΔ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ: Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα επηιεγνχλ
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ιδξπκάησλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη
ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη ΜΟΝΟ ρξηζηηαλνέ νξζφδνμνη θαη εηδηθφηεξα ζηα πξνγξΪκκαηα Ηεξαηηθψλ
πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί ΜΟΝΟ Ϊξξελεο ππνςάθηνη.
9

4. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΥΟΛΔ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ: Οη ππνςήθηνη φισλ
ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ζηηο ρνιέο ηεο
Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, εθηφο απφ ηηο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο, ππνβάιινληαη θαη ζε πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ησλ Τπνπξγείσλ
Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αληίζηνηρα. Οη πξνθαηαξθηηθέο απηέο εμεηάζεηο είλαη
πγεηνλνκηθέο, αζιεηηθέο θαη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη
απφ ηηο πξνθεξχμεηο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. ηηο εμεηάζεηο απηέο
ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θξηζεί ηθαλφο θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ γηα λα είλαη
ππνςήθηνο γηα επηινγή ζηηο ζρνιέο απηέο.
ΠΡΟΟΥΖ: Οη ππνςάθηνη γηα ηηο αλσηΫξσ ζρνιΫο ζα πξΫπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ρξφλν θαη
ηφπν ππνβνιάο ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ πξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαη
γηα ηνλ ρξφλν δηεμαγσγάο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηΪζεσλ, απφ ηε ζρεηηθά πξνθάξπμε πνπ
εθδέδεηαη απφ ηα Τπνπξγεέα Δζληθάο Άκπλαο ά Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε θαηΪ πεξέπησζε.
Οη νηθείεο πξνθεξχμεηο δηαηίζεληαη απφ ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία θαη ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα
αληίζηνηρα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρνιέο απηέο δίλνληαη :
- Γηα ηηο ηξαηησηηθΫο ρνιΫο απφ ηα Γξαθεέα ΔλεκΫξσζεο Κνηλνχ Αζάλαο (φισλνο 34 –
Κνισλάθη) ζηα ηειέθσλα: γηα ηηο ζρνιέο ζηξαηνχ: 210.36.30.081. 210.36.30.579, γηα ηηο ζρνιέο
λαπηηθνχ: 210.36.30.742, 210.36.30.247 θαη γηα ηηο ζρνιέο αεξνπνξίαο: 210.36.30.360, 210.36.30.076
θαη Θεζζαινλίθεο ζηα ηειέθσλα: 231.085.00.60, 231.089.32.42 θαη 231.089.32.38, ζηα θαηά ηφπνπο
ηξαηνινγηθά Γξαθεία, θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.geetha.mil.gr.
- Γηα ηηο ρνιΫο Αζηπλνκηθάο Αθαδεκέαο απφ ηε Γ/λζε Αζηπλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηα ηειέθσλα: 210.69.80.910 θαη 210.69.28.510, θαζψο θαη απφ ηα θαηά
ηφπνπο Αζηπλνκηθά Σκήκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
1. α) Ζ επηινγά ησλ ππνςεθέσλ πνπ ππΪγνληαη ζηηο εηδηθΫο θαηεγνξέεο 1 θαη 2, ζηηο ζρνιέο θαη ζηα
ηκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ ΣΔΙ, ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ,
ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηηο ζρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ζηηο ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζηηο ζρνιέο ηεο
Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ
εηζαθηέσλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Σα κφξηα πξνθχπηνπλ σο αθνινχζσο:
i) Όζνη ππνςήθηνη επηιέμνπλ Θεσξεηηθά Καηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζρνιέο ηνπ επηζηεκνληθνχ
πεδίνπ Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο, κεηά ηελ
αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή έλα
(1). Πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, ν βαζκφο
ησλ καζεκάησλ "Ιζηνξία", "Νενειιεληθή Λνγνηερλία" θαη "Νενειιεληθή Γιψζζα", κεηά ηελ αλαγσγή
ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή έλα (1) ελψ ν
βαζκφο ησλ άιισλ καζεκάησλ κε ζπληειεζηή επηά δέθαηα (0,7). Γηα ηηο ζρνιέο ησλ άιισλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ νη βαζκνί ζηα καζήκαηα ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο ζηελ
εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή επηά δέθαηα (0,7),
εθηφο απφ απηφλ ηνπ καζήκαηνο "Νενειιεληθή Γιψζζα" πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή (1). Σν
άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα
ηελ επηινγή ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα γηα ηα νπνία έρεη δειψζεη πξνηίκεζε ν ππνςήθηνο.
ii) Όζνη ππνςήθηνη επηιέμνπλ Θεηηθά Καηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηα ηκήκαηα ή ηηο ζρνιέο ηνπ
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο,
κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, πνιιαπιαζηάδεηαη κε
ζπληειεζηή επηά δέθαηα (0,7), εθηφο ηνπ καζήκαηνο "Νενειιεληθή Γιψζζα" πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε
ζπληειεζηή έλα (1). Πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιέο ησλ άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, νη βαζκνί ζηα
καζήκαηα ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε
δεθάηνπ, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή έλα (1).
iii) Πξνθεηκέλνπ γηα ηκήκαηα ή ζρνιέο πνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κΪζεκα, ην ζχλνιν ησλ
κνξίσλ πξνθχπηεη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ γηλνκέλνπ ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ζην εηδηθφ κάζεκα (κεηά
ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ) κε ζπληειεζηή έλα θαη κηζφ (1,5)
ζην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ i θαη ii ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Αλ ηα εμεηαδφκελα
εηδηθά καζήκαηα είλαη δχν (2), σο βαζκνινγηθή επίδνζε ζην εηδηθφ κάζεκα ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο
φξνο ησλ δχν εηδηθψλ καζεκάησλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή ζηα ηκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, ζην ζχλνιν ησλ
κνξίσλ ησλ πεξηπηψζεσλ i θαη ii ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε
(35) κφξηα, πξνζηίζεληαη θαη ηα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γηλφκελν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ βαζκνχ ζηα
ηξία αγσλίζκαηα κε ζπληειεζηή έλα θαη κηζφ (1,5).
β) Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 1 θαη 2 απνθηνχλ δηθαίσκα επηινγήο γηα ηηο ζρνιέο θαη ηα
ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ ΣΔΙ, ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ, ζηηο
Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηηο ζρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ιδξπκάησλ, ζηηο ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο
Αθαδεκίαο, εθφζνλ ζπγθεληξψζνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ i – ii θαηά πεξίπησζε,
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) κφξηα.
Πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιή ή ηκήκα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, εθηφο ηεο
αλσηέξσ πξνυπφζεζεο, απαηηείηαη λα έρεη επηηχρεη βαζκνινγία ζην εηδηθφ κάζεκα ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο
ην κηζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ βαζκνχ. Οη ππνςήθηνη γηα επηινγή ζε ηκήκα γηα ην νπνίν
απαηηείηαη εμέηαζε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εηδηθά καζήκαηα, πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηελ παξαπάλσ
ειάρηζηε βαζκνινγία μερσξηζηά ζην θάζε εηδηθφ κάζεκα.
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2. Ζ επηινγά ησλ ππνςεθέσλ ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 3, 4 θαη 5 γέλεηαη:
α) Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Αλψηαησλ
Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, ησλ ΣΔΙ, ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ θαη ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο
Δθπαίδεπζεο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ κέζνπ
γεληθνχ βαζκνχ απφιπζεο απφ ην ιχθεην κε ζπληειεζηή δχν θαη κηζφ (2,5) θαη ηεο βαζκνινγηθήο ηνπο
επίδνζεο ζην κάζεκα γεληθήο παηδείαο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ "Νενειιεληθή Γιψζζα", κεηά ηελ
αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα, κε ζπληειεζηή δχν θαη κηζφ (2,5). Η αλαγσγή ζηελ
εηθνζάβαζκε θιίκαθα ηνπ γεληθνχ βαζκνχ απφιπζεο θαη ηνπ βαζκνχ ζην κάζεκα "Νενειιεληθή
Γιψζζα" γίλεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ.
β) Πξνθεηκέλνπ γηα ηκήκαηα ή ζρνιέο ησλ αλσηέξσ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη
εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, ζην αλσηέξσ ζχλνιν κνξίσλ πξνζηίζεληαη θαη ηα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ην γηλφκελν ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο ζην εηδηθφ κάζεκα, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε
θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, κε ζπληειεζηή έλα θαη κηζφ (1,5). Αλ ηα εμεηαδφκελα εηδηθά καζήκαηα
είλαη δχν (2), σο βαζκνινγηθή επίδνζε ζην εηδηθφ κάζεκα ιακβάλεηαη ππφςε o κέζνο φξνο ησλ δχν
εηδηθψλ καζεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή ζηα ηκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, ζην
ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξνζηίζεληαη θαη ηα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ην γηλφκελν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ βαζκνχ ζηα ηξία αγσλίζκαηα κε ζπληειεζηή έλα θαη κηζφ (1,5).
γ) Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ζρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ιδξπκάησλ, ζηηο ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο
Αθαδεκίαο, ε επηινγή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή ηνπο
εμέηαζε ζε κηα απφ ηηο δχν νκάδεο καζεκάησλ ηνπ θεθ. Γ΄.
δ) Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 3, 4 θαη 5 απνθηνχλ δηθαίσκα επηινγήο γηα ηηο ζρνιέο θαη ηα
ηκήκαηα επηινγήο ηνπο εθφζνλ ζπγθεληξψζνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α΄-γ΄ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαηά πεξίπησζε:
i) βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην κηζφ ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο ζην κάζεκα γεληθήο
παηδείαο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ " Νενειιεληθή Γιψζζα" γηα φιεο ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα, εθηφο
ησλ ζρνιψλ ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ησλ ζρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ ζρνιψλ Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ ζρνιψλ ή ηκεκάησλ γηα ηα νπνία
απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα.
ii) Σξηάληα πέληε (35) κφξηα γηα ηηο ρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ηηο
ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηηο ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο.
iii) Πξνθεηκέλνπ γηα ζρνιή ή ηκήκα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, εθηφο ηεο
αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν i πξνυπφζεζεο, απαηηείηαη λα έρεη επηηχρεη βαζκνινγία ζην εηδηθφ κάζεκα
ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ην κηζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ βαζκνχ. Οη ππνςήθηνη γηα επηινγή
ζε ηκήκα, γηα ην νπνίν απαηηείηαη εμέηαζε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εηδηθά καζήκαηα, πξέπεη λα
ζπγθεληξψλνπλ ηελ παξαπάλσ ειάρηζηε βαζκνινγία μερσξηζηά ζην θάζε εηδηθφ κάζεκα.
3. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα φιεο ηηο ζρνιέο, εθηφο απφ απηέο ησλ
Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ησλ ζρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο:
α) Αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο 1 θαη 2, εηζάγνληαη σο ππεξάξηζκνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ή
ηκήκα φινη νη ππνςήθηνη πνπ ηζνβαζκνχλ κε ηνλ ηειεπηαίν εηζαγφκελν ζηε ζρνιή ή ην ηκήκα απηφ.
β) Αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο 3, 4 θαη 5, εηζάγεηαη απηφο πνπ δήισζε κε πξνγελέζηεξε
πξνηίκεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ή ηκήκα θαη, αλ ππάξρεη θαη πάιη ηζνβαζκία, εηζάγεηαη απηφο πνπ
πέηπρε κεγαιχηεξε βαζκνινγηθή επίδνζε ζην κάζεκα Νενειιεληθή Γιψζζα. Αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη
ηζνβαζκία, εηζάγεηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν βαζκφ απνιπηεξίνπ θαη αλ ππάξρεη θαη πάιη ηζνβαζκία,
εηζάγνληαη σο ππεξάξηζκνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ή ηκήκα φινη νη ππνςήθηνη πνπ ηζνβαζκνχλ ζηελ
πεξίπησζε απηή.
γ) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ ηειεπηαία ζέζε εηζαθηέσλ ζηηο ρνιέο ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ζηηο ζρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζηηο ρνιέο ηεο
Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, πξνεγείηαη απηφο πνπ δήισζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή κε πξνγελέζηεξε
πξνηίκεζε. Αλ ππάξρνπλ θαη πάιη ηζνβαζκνχληεο, πξνεγείηαη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξν
αξηζκφ κνξίσλ ζην πξψην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθ. Γ΄ καζήκαηα ηεο νκάδαο πνπ εμεηάζηεθε. Αλ
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εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ηζνβαζκνχληεο, πξνεγείηαη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξν αξηζκφ
κνξίσλ ζην δεχηεξν αλαθεξφκελν κάζεκα θ.ν.θ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
α) Σν πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλεηαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Τπνπξγείνπ www.minedu.gov.gr/exams ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ. ην πξφγξακκα
αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ε εκεξνκελία, ε ψξα έλαξμεο θαη ε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο θάζε
καζήκαηνο.
β) Οη ππνςήθηνη, φηαλ πξνζέξρνληαη ζηηο εμεηάζεηο, πξΫπεη λα Ϋρνπλ καδέ ηνπο ηελ αζηπλνκηθά ηνπο
ηαπηφηεηα ά δηαβαηάξην, ην δειηέν ηαπηφηεηαο ππνςεθένπ (ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο παξαιαβάο ηνπ
νπνένπ, ζα αλαθνηλσζεέ καδέ κε ην πξφγξακκα εμεηΪζεσλ) θαη δχν (2) κπιε ή καχξα ζηπιφ. Δηδηθά νη
ππνςήθηνη γηα ηα ηκήκαηα αξρηηεθηφλσλ, πνπ εμεηάδνληαη θαη ζην ειεχζεξν θαη γξακκηθφ ζρέδην, εθηφο
απφ ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο πηλαθίδα ζρεδίαζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,50 Υ 0,70κ.
θαη ηα απαξαίηεηα γηα ζρεδίαζε κνιχβηα θαη φξγαλα.
Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν ησλ εμεηάζεσλ ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ καδί ηνπο βηβιία,
ηεηξάδηα, ζεκεηψκαηα, αξηζκνκεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα ή άιια αληηθείκελα, εθηφο απφ απηά πνπ
πξναλαθέξζεθαλ.
γ) Η εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαθνηλψλεηαη.
δ) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη πξνηίκεζε γηα ηα ηκήκαηα Λνγνζεξαπεέαο θαη παξνπζηάδεη θψθσζεβαξεθνΐα, δπζαξζξία, ηξαχιηζκα, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ-άξζξσζεο ή
παζνινγηθή θσλή, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα ηκήκαηα απηά ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ησλ ηκεκάησλ απηψλ. Γη' απηφ ην ιφγν, φζνη εηζάγνληαη ζε ηκήκα Λνγνζεξαπείαο ππνβάιινληαη κεηά
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ζρεηηθέο εμεηάζεηο κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο. Αλ απφ ηηο εμεηάζεηο απηέο
δηαπηζησζεί γηα θάπνηνλ επηηπρφληα φηη παξνπζηάδεη κία απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, ηφηε κε απφθαζε
ηνπ ηκήκαηνο δηαγξάθεηαη απφ ην ηκήκα απηφ. Καηά ζπλέπεηα, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ
γλσξίδνπλ φηη παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο λα κε δειψλνπλ ην ηκήκα
Λνγνζεξαπείαο, γηαηί πεξηνξίδνπλ έηζη ηηο δπλαηφηεηεο πξνηίκεζήο ηνπο.
ε) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη πξνηίκεζε γηα ην ηκήκα Μνπζηθάο Δπηζηάκεο & ΣΫρλεο ηνπ Παλ/κίνπ
Μαθεδνλίαο νθείιεη λα δηαζέηεη πςειφ επίπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη επάξθεηα
κνπζηθνζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο: 1) Δπξσπατθήο (θιαζηθήο) κνπζηθήο, 2) Βπδαληηλήο
κνπζηθήο, 3) Διιεληθήο παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) κνπζηθήο, 4) χγρξνλεο κνπζηθήο, θαη ζηηο
αληίζηνηρεο αλά θαηεχζπλζε εηδηθεχζεηο θαιιηηερληθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο www.uom.gr.
ζη) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη πξνηίκεζε γηα ην ηκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ
πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ην Σκήκα παξέρεη πηπρία ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο : 1) Μνπζηθή χλζεζε, 2)
Μνπζηθή Δθηέιεζε, 3) Μνπζηθέο Δπηζηήκεο.
Ο ππνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο Μνπζηθήο Δθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθηήζεη πηπρίν κε εηδίθεπζε ζε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, ζηε κνλσδία ή ζηε κνπζηθή δηεχζπλζε,
νθείιεη λα δηαζέηεη επαξθέο επίπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ ζην αληηθείκελν πνπ ζθνπεχεη λα
επηιέμεη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σκήκαηνο www.ionio.gr/depts/music.
δ) Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη πξνηίκεζε γηα ην ηκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ
πνπδψλ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ θαιχπηεη ην πξψην ζθέινο
ησλ Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκε γηα λα θαιχπηεη θαη ην ζθέινο ησλ Αζηαηηθψλ
πνπδψλ.
ε) O ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Λατθάο θαη Παξαδνζηαθάο Μνπζηθάο ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ πξέπεη
λα έρεη θαηεθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα ειιεληθά
παξαδνζηαθά φξγαλα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΦΑΑ
α) Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπο ζηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο
θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) πξέπεη, εθηφο απφ ηελ εμέηαζή ηνπο ζηα καζήκαηα γεληθήο αμηνιφγεζεο θαηά
πεξίπησζε, λα ππνβιεζνχλ ζε πγεηνλνκηθή εμέηαζε (παζνινγηθέο, νθζαικνινγηθέο θαη θαξδηνινγηθέο
εμεηάζεηο) θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ζε ηξία (3) απφ ηα ηέζζεξα (4) αγσλίζκαηα πνπ αλαθέξνληαη
παξαθάησ.
β) Η πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη ε πξαθηηθή δνθηκαζία δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπή πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ
Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο
αλαθνηλψλεηαη πξηλ ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ. Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο
ζηελ επηηξνπή πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δχν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο, αθηηλνγξαθία ζψξαθα,
βεβαίσζε νπηηθήο νμχηεηαο θαη θαξδηνγξάθεκα απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηνπ δεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ ή ηαηξφ
ηνπ δεκνζίνπ. Οη ηαηξηθέο απηέο εμεηάζεηο κπνξεί λα είλαη θαη απφ ηδηψηε γηαηξφ.
γ) Σα αγσλίζκαηα θαη ε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ είλαη:

ΒΑΘΜΟΙ

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ΓΡΟΜΟ 400κ.
ΜΗΚΟ
κέρξη 52"
52"1 - 52"5
52"6 - 53"
53"1 - 53"5
53"6 - 54"
54"1 - 54"5
54"6 - 55"
55"1 - 55"5
55"6 - 56"
56"1 - 56"5
56"6 - 57"
57"1 - 57"5
57"6 - 58"
58"1 - 58"5
58"6 - 59"
59"1 - 59"5
59"6 - 60"
60"1 - 60"5
60"6 - 61"
61"1 - 61"5
61"6 θαη άλσ

ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ ΑΡΡΔΝΧΝ
ΑΛΜΑ Δ
ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
(βάξνο ζθαίξαο 6θ.)
(50 κ. ειεχζεξν)

6.20κ. θαη άλσ
6.19κ. - 6.05κ.
6.04κ. - 5.90κ.
5.89κ. - 5.75κ.
5.74κ. - 5.60κ.
5.59κ. - 5.45κ.
5.44κ. - 5.30κ.
5.29κ. - 5.15κ.
5.14κ. - 5.00κ.
4.99κ. - 4.85κ.
4.84κ. - 4.70κ.
4.69κ. - 4.55κ.
4.54κ. - 4.40κ.
4.39κ. - 4.25κ.
4.24κ. - 4.10κ.
4.09κ. - 3.95κ.
3.94κ. - 3.80κ.
3.79κ. - 3.65κ.
3.64κ. - 3.50κ.
3.49κ. - 3.35κ.
3.34κ. θαη θάησ

14κ. θαη άλσ
κέρξη - 29"
13.99κ. - 13.60κ. 29"1 - 30"0
13.59κ. - 13.20κ. 30"1 - 31"0
13.19κ. - 12.80κ. 31"1 - 32"0
12.79κ. - 12.40κ. 32"1 - 33"0
12.39κ. - 12.00κ. 33"1 - 34"0
11.99κ. - 11.60κ. 34"1 - 35"0
11.59κ. - 11.20κ. 35"1 - 36"0
11.19κ. - 10.80κ. 36"1 - 37"0
10.79κ. - 10.40κ. 37"1 - 38"0
10.39κ. - 10.00κ. 38"1 - 39"0
9.99κ. - 9.60κ.
39"1 - 40"0
9.59κ. - 9.20κ.
40"1 - 41"0
9.19κ. - 8.80κ.
41"1 - 42"0
8.79κ. - 8.40κ.
42"1 - 43"0
8.39κ. - 8.00κ.
43"1 - 44"0
7.99κ. - 7.60κ.
44"1 - 45"
7.59κ. - 7.20κ.
45"1 - 46"0
7.19κ. - 6.80κ.
46"1 - 47"0
6.79κ. - 6.40κ.
47"1 - 48"0
6.39κ. θαη θάησ
48"1 θαη άλσ
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ΒΑΘΜΟΙ

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ΓΡΟΜΟ 200κ.
ΜΗΚΟ
κέρξη 26"5
26"6 - 27"
27"1 - 27"5
27"6 - 28"
28"1 - 28"5
28"6 - 29"
29"1 - 29"5
29"6 - 30"
30"1 - 30"5
30"6 - 31"
31"1 - 31"5
31"6 - 32"
32"1 - 32"5
32"6 - 33"
33"1 - 33"5
33"6 - 34"
34"1 - 34"5
34"6 - 35"
35"1 - 35"5
35"6 - 36"
36"1 θαη άλσ

ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ ΘΖΛΔΧΝ
ΑΛΜΑ Δ
ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
(βάξνο ζθαίξαο 4θ.)
(50 κ. ειεχζεξν)

5.15κ. θαη άλσ
5.14κ. - 5.00κ.
4.99κ. - 4.85κ.
4.84κ. - 4.70κ.
4.69κ. - 4.55κ.
4.54κ. - 4.40κ.
4.39κ. - 4.25κ.
4.24κ. - 4.10κ.
4.09κ. - 3.95κ.
3.94κ. - 3.80κ.
3.79κ. - 3.65κ.
3.64κ. - 3.50κ.
3.49κ. - 3.35κ.
3.34κ. - 3.20κ.
3.19κ. - 3.05κ.
3.04κ. - 2.90κ.
2.89κ. - 2.75κ.
2.74κ. - 2.60κ.
2.59κ. - 2.45κ.
2.44κ. - 2.30κ.
2.29κ. θαη θάησ

11.00κ. θαη άλσ
10.99κ. - 10.60κ.
10.59κ. - 10.20κ.
10.19κ. - 9.80κ.
9.79κ. - 9.40κ.
9.39κ. - 9.00κ.
8.99κ. - 8.60κ.
8.59κ. - 8.20κ.
8.19κ. - 7.80κ.
7.79κ. - 7.40κ.
7.39κ. - 7.00κ.
6.99κ. - 6.60κ.
6.59κ. - 6.20κ.
6.19κ. - 5.80κ.
5.79κ. - 5.40κ.
5.39κ. - 5.00κ.
4.99κ. - 4.60κ.
4.59κ. - 4.20κ.
4.19κ. - 3.80κ.
3.79κ. - 3.40κ.
3.39κ. θαη θάησ

έσο 31"0
31"1 - 32"0
32"1 - 33"0
33"1 - 34"0
34"1 - 35"0
35"1 - 36"0
36"1 - 37"0
37"1 - 38"0
38"1 - 39"0
39"1 - 40"0
40"1 - 41"0
41"1 - 42"0
42"1 - 43"0
43"1 - 44"0
44"1 - 45"0
45"1 - 46"0
46"1 - 47"0
47"1 - 48"0
48"1 - 49"0
49"1 - 50"0
50"1 θαη άλσ

δ) Σα παξαπάλσ αγσλίζκαηα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. ην άικα ζε κήθνο
θαη ζηε ζθαηξνβνιία νη ππνςήθηνη δηθαηνχληαη ηξεηο (3) πξνζπάζεηεο, απφ ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη ε
θαιχηεξε. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ αγσληζκάησλ απνηειεί ην βαζκφ ησλ πξαθηηθψλ
δνθηκαζηψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄
ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ
Α. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
ηε δηδαθηΫα-εμεηαζηΫα χιε ηνπ καζάκαηνο ηεο Νενειιεληθάο Γιψζζαο ηεο Γ΄ ηΪμεο Γεληθνχ
Λπθεένπ πεξηιακβΪλνληαη ηα εγρεηξέδηα:
1. "Έθθξαζε - Έθζεζε" Σεχρνο Γ΄ ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ Υ. Σζνιάθε θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β.
2010, εθηφο απφ ηα εμήο :
Η ελφηεηα : Η πεηζψ ζην δηθαληθφ ιφγν
Η ελφηεηα : H ηζηνξία ηνπ δνθηκίνπ
Σν θεθάιαην : Δξεπλεηηθή Δξγαζία
2. Έθθξαζε – Έθζεζε γηα ην Γεληθφ Λχθεην – Θεκαηηθνί Κχθινη ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ
θαη Γισζζηθέο Αζθήζεηο γηα ην Γεληθφ Λχθεην.
ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο είλαη
γεληθφηεξα ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ (σο πνκπνχ θαη σο δέθηε).
πγθεθξηκέλα :
Η. ΓΗΑΒΑΕΧ / ΚΑΣΑΝΟΧ ΚΑΗ ΓΡΑΦΧ
1. Ο καζεηήο απαληΪ γξαπηΪ ζε εξσηάζεηο πνπ αθνξνχλ Ϋλα θεέκελν.
α) Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ελφο θεηκΫλνπ, επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα:
λα δηαθξίλεη:
○ ηνπο ηξφπνπο πεηζνχο (επίκληζη ζηη λογική, επίκληζη ζηο ζςναίζθημα ηος δέκηη, επίκληζη ζηο
ήθορ, επίκληζη ζηην αςθενηία)
○ ηα κέζα πεηζνχο (επηρεηξήκαηα, ηεθκήξηα θ.ά.)
○ ην είδνο ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο (παξαγσγηθή-επαγσγηθή) κηαο παξαγξάθνπ ή ελφο θεηκέλνπ
λα δηαθξίλεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πεηζνχο:
○ ζηε δηαθήκηζε
○ ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν
○ ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν
● λα αμηνινγεί ηα κέζα πεηζνχο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
○ λα ειέγρεη ηελ αιήζεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ελφο επηρεηξήκαηνο
○ λα ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεθκεξίσλ
● λα δηαθξίλεη ηελ πεηζψ απφ ηελ πξνπαγάλδα
● λα δηαθξίλεη ηα είδε ηνπ δνθηκένπ, κε βάζε:
○ ηελ νξγάλσζε / δνκή (ζςνειπμική-λογική)
○ ηνλ ζθνπφ (απόδειξη μιαρ θέζηρ-ελεύθεπορ ζηοσαζμόρ)
○ ηελ νπηηθή (ςποκειμενική-ανηικειμενική)
○ ηε γιψζζα ηνπ (ποιηηική, αναθοπική λειηοςπγία) θ.ά.
λα αλαγλσξίδεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ, φπσο είλαη ν ππνθεηκεληζκφο, ν
αληηδηδαθηηζκφο, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο, ν εμνκνινγεηηθφο ηφλνο θ.ά.
λα δηαθξίλεη ην δνθίκην απφ άιια ζπγγελή είδε ηνπ ιφγνπ, φπσο ην Ϊξζξν
θαη ηελ επηθπιιέδα.
λα εληνπίδεη ζε έλα θείκελν (δνθίκην/ άξζξν/ επηθπιιίδα θ.ά.):
○ ην ζέκα
○ ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα
○ ηα κέζα πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςή ηνπ
○ ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θ.ά.
λα δηαθξίλεη ζε έλα θείκελν ην θαίξην θαη ην νπζηψδεο απφ ηε ιεπηνκέξεηα θαη ην επνπζηψδεο.
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β) Όζνλ αθνξά ηελ νξγΪλσζε / δνκά ελφο θεηκέλνπ επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε:
λα εληνπίδεη ηα βαζηθά κέξε (ππόλογο, κύπιο μέπορ, επίλογο) ελφο θεηκέλνπ
λα ρσξίδεη ην θείκελν ζε παξαγξάθνπο / λνεκαηηθέο ελφηεηεο
λα αλαγλσξίδεη ηα κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ζπλνρή ελφο θεηκέλνπ
(διαπθπωηικέρ λέξειρ, θπάζειρ κ.ά.)
λα επηζεκαίλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νξγαλψλνληαη νη παξάγξαθνη, π.ρ. κε αηηηνιφγεζε, κε
ζχγθξηζε θαη αληίζεζε, κε νξηζκφ, κε δηαίξεζε, κε παξάδεηγκα θ.ά.
λα δηαθξίλεη ηελ νξγάλσζε/δνκή ελφο θεηκέλνπ (λογική ή ζςνειπμική οπγάνωζη, παπαγωγική ή
επαγωγική ζςλλογιζηική ποπεία θ.ά.)
γ) Όζνλ αθνξά ηε γιψζζα ελφο θεηκέλνπ (λεξιλόγιο, ζηίξη, μοπθοζςνηακηικά θαινόμενα, γλωζζικέρ
ποικιλίερ, λειηοςπγίερ ηηρ γλώζζαρ, ύθορ θ.ά.), επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε:
λα εληνπίδεη θαη λα αηηηνινγεί επηινγέο ηνπ πνκπνχ νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ρξήζε
- ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θσλήο
- ζπγθεθξηκέλνπ ξεκαηηθνχ ηχπνπ (πξνζψπνπ / ρξφλνπ / έγθιηζεο)
- καθξνπεξίνδνπ ή κε ιφγνπ
- παξαηαθηηθνχ ή ππνηαθηηθνχ ιφγνπ
- ξεκαηηθψλ ή νλνκαηηθψλ ζπλφισλ
- αλαθνξηθήο ή πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο
- ησλ ζεκείσλ ηεο ζηίμεο
- ιφγησλ ή ιατθψλ ιέμεσλ, εηδηθνχ ιεμηινγίνπ, φξσλ θ.ά.
λα αηηηνινγεί ηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ
λα εξκελεχεη ιέμεηο
λα αμηνινγεί ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζαθήλεηα ηνπ ιεμηινγίνπ
λα βξίζθεη ζπλψλπκα, αληψλπκα νκφξξηδα, λα αληηθαζηζηά ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε
άιιεο, λα ζρεκαηίδεη κε νξηζκέλεο ιέμεηο θξάζεηο ή πεξηφδνπο ιφγνπ θ.ά.
λα ραξαθηεξίδεη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (ζκοπό,
δέκηη, είδορ λόγος θ.ά.).
2. Ο καζεηήο – κε βάζε ζπγθεθξηκέλν θείκελν – παξΪγεη γξαπηφ θεέκελν. πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη ν
καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε:
λα ππθλψλεη έλα θείκελν, λα θάλεη ηελ πεξίιεςε ηνπ
λα δίλεη ηέηιν ζην θείκελν ή πιαγηφηηηινπο ζε παξαγξάθνπο/ λνεκαηηθέο ελφηεηεο ελφο θεηκέλνπ
λα νξγαλψλεη ην δηΪγξακκα ηνπ θεηκέλνπ
λα αλαπηχζζεη έλα θεηκεληθφ απφζπαζκα (κηα θξάζε ή έλα επηρείξεκα ηνπ θεηκελνγξάθνπ)
λα αλαζθεπΪδεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θεηκελνγξάθνπ θαη λα αλαπηχζζεη ηελ αληέζεηε Ϊπνςε
λα κεηαζρεκαηέδεη έλα θείκελν, π.ρ. απφ έλα επίπεδν χθνπο ζε άιιν θ.ά.
ΗΗ. ΓΡΑΦΧ
Ο καζεηήο παξΪγεη θεέκελν, εληαγκέλν ζε επηθνηλσληαθφ πιαέζην, ην ζέκα ηνπ νπνίνπ
ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε νηθείνπο ζεκαηηθνχο θχθινπο απφ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία.
Απφ ηα δηάθνξα είδε γξαπηνχ ιφγνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξαγσγή θξηηηθνχ–απνθαληηθνχ
ιφγνπ, δειαδή ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζην νπνίν θπξηαξρνχλ ε πεηζψ, ε ινγηθή νξγάλσζε, ε
αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, π.ρ. άξζξνπ, επηζηνιήο, γξαπηήο εηζήγεζεο θ.ά.
ην πιαίζην ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη απφ ηνλ καζεηή:
Α. Χο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκΫλνπ
● ε ζπλάθεηα ησλ εθηηζέκελσλ ζθέςεσλ κε ηα δεηνχκελα ηνπ ζέκαηνο
● ε επαξθήο ηεθκεξίσζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ κε ηελ παξάζεζε θαηάιιεισλ
επηρεηξεκάησλ
● ε αλάπηπμε φισλ ησλ ζεκαηηθψλ θέληξσλ
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● ε πξσηνηππία ησλ ηδεψλ
● ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ επηδηψθεηαη κε ην παξαγφκελν θείκελν θ.ά.
Β. Χο πξνο ηελ Ϋθθξαζε/κνξθά ηνπ θεηκΫλνπ
● ε ζαθήο θαη αθξηβήο δηαηχπσζε
● ν ιεθηηθφο θαη εθθξαζηηθφο πινχηνο
● ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο πνηθηιίαο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ
● ε ηήξεζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ
● ε νξζνγξαθία θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θ.ά.
Γ. Χο πξνο ηε δνκά/δηΪξζξσζε ηνπ θεηκΫλνπ
● ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ
● ε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (νκαιή ζχλδεζε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη επξχηεξσλ
κεξψλ ηνπ θεηκέλνπ)
● ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην δεηνχκελν επηθνηλσληαθφ πιαίζην θ.ά.
Β. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ
Απφ ην βηβιίν «Αξραία Διιεληθά, Φηινζνθηθφο Λφγνο», Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο
Καηεχζπλζεο, ησλ Μ. Κνπηδάθε, Γ. Λππνπξιή, θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010.
Α. Δηζαγσγά:
Η. Ο ΧΚΡΑΣΖ:
ζ. 34-39 (Κεθ. Γ2: Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ηνπ σθξάηε.
Γηαιεθηηθή, καηεπηηθή, εηξσλεία. Η αλαδήηεζε ησλ νξηζκψλ, ε
επαγσγηθή κέζνδνο θαη ε εζηθή.
Κεθ. Γ3 : Η δίθε θαη ν ζάλαηνο ηνπ σθξάηε).
ΗΗ.

Ο ΠΛΑΣΧΝ:
ζ. 40-42 (Κεθ. Δ1: Ο βίνο ηνπ).

ΗΗΗ.

ΠιΪησλνο Πρωταγόρας:
α) ζ. 49-52 (Α. Η δηάξζξσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηα πξφζσπα:
«Δηζαγσγή…» έσο θαη «Η απάληεζε ηνπ Πξσηαγφξα…»)
β) ζ. 56-57 (Β. Η θηινζνθηθή ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ).

IV.

ΠιΪησλνο Πνιηηεέα: Εισαγωγή σηελ Πολιτεία
α) ζ. 92-93 (1. Νεαληθέο θηινδνμίεο θαη απνγνεηεχζεηο, 2. Η ζπγγξαθή ηεο
Πνιηηείαο θαη 3. Η ζθελνζεζία θαη ηα πξφζσπα ηνπ δηαιφγνπ)
β) ζ. 96-102 (6. Οη ηξεηο ηάμεηο, 8. Η αγσγή ησλ θπιάθσλ, 12. Οη
θηιφζνθνη-βαζηιείο, 13. Η δηθαηνζχλε θαη 14. Οη θαχιεο πνιηηείεο).
γ) ζ. 113 (Η αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ).

V.

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Βένο θαη Ϋξγα):
α) ζ. 139-141 («Πφηε θαη πνχ γελλήζεθε ν Αξηζηνηέιεο-Λίγα ιφγηα γηα ηελ
θαηαγσγή ηνπ» θαη «Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα:
καζεηήο πξψηα, δάζθαινο ζηε ζπλέρεηα»).
β) ζ. 145-149 («Ο Αξηζηνηέιεο ζηε Μαθεδνλία: δάζθαινο ηνπ
Αιεμάλδξνπ», «Δπηζηξνθή ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ Αζήλα: αξρίδεη ε ηξίηε
πεξίνδνο ηεο θηινζνθηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Ο Αξηζηνηέιεο δηδάζθεη
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ζην Λχθεην» θαη «Ο Αξηζηνηέιεο εγθαηαιείπεη νξηζηηθά ηελ Αζήλα-Σν
ηέινο ηεο δσήο ηνπ»).
VI.

ΑξηζηνηΫιε Ηθικά Νικομάχεια, ζ. 151-153

VII.

ΑξηζηνηΫιε Πολιτικά, ζ. 178-179

Β. Κεέκελα:
Η. ΠΛΑΣΧΝ
Πρωταγόρας: νη ελφηεηεο 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7.
Πολιτεία: νη ελφηεηεο 11, 12, 13.
ΗΗ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ
Ηθικά Νικομάχεια: νη ελφηεηεο: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10.
Πολιτικά: νη ελφηεηεο: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20.
ΗΗ. ΑΓΗΓΑΚΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ
1. ΚΔΗΜΔΝΟ
Αδίδαθην πεδφ θείκελν αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ.
2. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ - ΤΝΣΑΚΣΗΚΟ
α. Η χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» Α΄, Β΄, Γ΄
Γπκλαζίνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2005.
β. Οιφθιεξε ε χιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ «Δγρεηξίδην
Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο», έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010 (ελφηεηεο 1 - 21).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ
Απφ ην βηβιίν «Νενειιεληθή Λνγνηερλία» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ
Κ. Αθξίβνπ, Γ. Αξκάνπ θ.ά έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010.
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ (ΠΟΗΖΖ-ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ)
1. Γηνλχζηνο νισκφο, «Ο Κξεηηθφο»
2. Γεψξγηνο Βηδπελφο, «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ»
3. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «Όλεηξν ζην θχκα»
4. Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε
Κσλζηαληίλνο Π. Καβάθεο, «Μειαγρνιία ηνπ Ιάζσλνο Κιεάλδξνπ πνηεηνχ ελ Κνκκαγελή 595
κ.Υ.»
Μαξία Πνιπδνχξε, «Μφλν γηαηί κε αγάπεζεο»
Νίθνο Δγγνλφπνπινο, «Πνίεζε 1948»
Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο, «ην Νίθν Δ… 1949»
Γηψξγεο Παπιφπνπινο, «Σα αληηθιείδηα»
5. «ειίδεο ηνπ Γ. Ισάλλνπ»
● «Μεο ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο»
● «ηνπ Κεκάι ην ζπίηη»
εκεέσζε
Σα ινγνηερληθά θείκελα (πνηεηηθά-πεδά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε ζα
δηδαρζνχλ κε ηε ζεηξΪ πνπ δέλνληαη παξαπΪλσ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ:
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α) ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ θεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο
Λνγνηερλίαο θαη
β) ην είδνο ηνπο, κε ζηφρν ηελ ελαιιαγή πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηψλ.
ΙΣΟΡΙΑ
Απφ ην βηβιίν “Θέκαηα Νενειιεληθήο Ιζηνξίαο” ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο
Καηεχζπλζεο ησλ Γ. Μαξγαξίηε, Αγ. Αδέιε, Ν. Αλδξηψηε, Θ. Γεηνξάθε, Κ. Φσηηάδε, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β.
2010.
Η. ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ
Γ. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ηνλ 20ν αηψλα, ζ. 42-54
ΗΗ. Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
(1821-1936)
Β. Υεηξαθέηεζε θαη αλακφξθσζε (1844-1880), ζ. 70-79
Γ. Γηθνκκαηηζκφο θαη εθζπγρξνληζκφο (1880-1909), ζ. 80-88
Γ. Αλαλέσζε-Γηραζκφο (1909-1922), ζ. 89-98
ΗΗΗ. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930)
Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θαηά ην 19ν αηψλα, ζ. 116
Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 20ν αηψλα, ζ. 137
Α. Πξνζθπγηθά ξεχκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1922, ζ. 138-143
Β. Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ζ. 144-152
Γ. Η απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ζ. 153-159
Γ. Η απνδεκίσζε ησλ αληαιιαμίκσλ θαη ε ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε, ζ. 160-162
Δ. Η έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, ζ. 163-169
ΗV. ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΚΑΗ ΣΗ ΑΡΥΔ
ΣΟΤ 20νπ ΑΗΧΝΑ.
Δ. Η πεξίνδνο ηεο απηνλνκίαο θαη ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, ζ. 206-220
V. ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟ
Γ. Ο Παξεπμείληνο Διιεληζκφο ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα, ζ. 245-254

ΛΑΣΙΝΙΚΑ
Απφ ην βηβιίν "Λαηηληθά" ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ Μ.
Παζράιε- Γ. αββαληίδε, έθδ. Ο.Δ.Γ.Β. 2010
Κεέκελα - Γξακκαηηθά - πληαθηηθφ
Σα θείκελα ησλ ελνηήησλ 21-50, εθηφο ησλ ελνηήησλ 22, 26, 33, 35, 39 θαη 50, απφ ηηο νπνίεο ζα
δηδαρζνχλ κφλν ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα.
Σα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' φιεο ηηο ελφηεηεο (21-50) ηνπ
δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο ηάμεο απηήο.
Δπίζεο, ζηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά
θαηλφκελα πνπ πεξηέρνληαη θαη ζηηο είθνζη ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ "Λαηηληθά" ηεο Β΄ ηάμεο Γεληθνχ
Λπθείνπ ησλ Μ. Παζράιε - Γ. αββαληίδε, έθδ. Ο.Δ.Γ.Β. 2010.
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Γ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΦΤΙΚΗ
Απφ ην βηβιίν «Φπζηθή Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ησλ
Ισάλλνπ Α., Νηάλνπ Γ. θ.α. έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010.
1. ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ – ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ
1-1 Δηζαγσγή.
1-2 Πεξηνδηθά θαηλφκελα.
1-3 Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε.
1-4 Ηιεθηξηθέο ηαιαληψζεηο.
1-5 Φζίλνπζεο ηαιαληψζεηο.
1-6 Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληψζεηο.
1-7 χλζεζε ηαιαληψζεσλ.
2. ΚΤΜΑΣΑ
2-1 Δηζαγσγή.
2-2 Μεραληθά θχκαηα.
2-3 Δπαιιειία ή ππέξζεζε θπκάησλ.
2-4 πκβνιή δχν θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα πγξνχ.
2-5 ηάζηκα θχκαηα.
2-6 Παξαγσγή ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ.
2-8 Σν θάζκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο.
2-9 Αλάθιαζε θαη δηάζιαζε.
2-10 Οιηθή αλάθιαζε.
4. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΔΡΔΟΤ ΧΜΑΣΟ
4-1 Δηζαγσγή.
4-2 Οη θηλήζεηο ησλ ζηεξεψλ ζσκάησλ.
4-3 Ρνπή δχλακεο.
4-4 Ιζνξξνπία ζηεξενχ ζψκαηνο.
4-5 Ρνπή αδξάλεηαο.
4-6 Θεκειηψδεο λφκνο ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο.
4-7 ηξνθνξκή.
4-8 Γηαηήξεζε ηεο ζηξνθνξκήο.
4-9 Κηλεηηθή ελέξγεηα ιφγσ πεξηζηξνθήο.
4-10 Έξγν θαηά ηε ζηξνθηθή θίλεζε.
5. ΚΡΟΤΔΗ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ
5-1 Δηζαγσγή.
5-2 Κξνχζεηο.
5-3 Κεληξηθή ειαζηηθή θξνχζε δχν ζθαηξψλ.
5-4 Διαζηηθή θξνχζε ζψκαηνο κε άιιν αθίλεην πνιχ κεγάιεο κάδαο.
5-9 Φαηλφκελν Doppler.
εκεέσζε: Σα Ϋλζεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηδαθηηθά βηβιία δελ απνηεινχλ εμεηαζηΫα-δηδαθηΫα
χιε.
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ΥΗΜΕΙΑ
Απφ ην βηβιίν «Υεκεία» ηεο Γ΄ Σάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ . Ληνδάθε, Γ.
Γάθε θ. ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010.
ΚεθΪιαην 1ν: Ηιεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ θαη ν πεξηνδηθφο πίλαθαο, εθηφο απφ:
α) ηελ ειεθηξνληνζπγγέλεηα ηεο παξαγξάθνπ 1.4 (ζ. 26) θαη
β) ηα ζρήκαηα κνξίσλ - ζεσξία VSEPR ηεο παξαγξάθνπ 1.5 (ζ. 32- 35).
ΚεθΪιαην 3ν: Ομέα – Βάζεηο θαη Ινληηθή ηζνξξνπία, εθηφο:
α) ηελ ηζρχ νμέσλ – βάζεσλ θαη κνξηαθή δνκή ηεο παξαγξάθνπ 3.2 (ζ. 99- 101), θαη
β) ηελ παξάγξαθν 3.7 Γηλφκελν δηαιπηφηεηαο (ζ. 131-137).
ΚεθΪιαην 5ν: Οξγαληθή ρεκεία, εθηφο:
α) ην επαγσγηθφ θαηλφκελν ηεο παξαγξάθνπ 5.1 (ζ. 199-200)
β) ηελ παξάγξαθν 5.2 ζηεξεντζνκέξεηα (ελαληηνζηεξενκέξεηα θαη δηαζηεξενκέξεηα) (ζ. 201-214)
γ) ηελ αξσκαηηθή ππνθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5.3 (ζ. 221-222)
δ) ηνπο κεξηθνχο κεραληζκνχο νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.3 (ζ.230- 236) θαη
ε) ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.4 (ζ. 237-245) κε εμαίξεζε ηελ αινγνλνθνξκηθή αληίδξαζε
(ζ. 239-240).

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο» ηεο Γ΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ
ησλ Αλδξεαδάθε η., θ.ά., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010.
ΜΔΡΟ Α
ΚεθΪιαην 2: Μηγαδηθνί αξηζκνί
Παξ. 2.1 Η έλλνηα ηνπ Μηγαδηθνχ Αξηζκνχ.
Παξ. 2.2 Πξάμεηο ζην ζχλνιν C ησλ Μηγαδηθψλ.
Παξ. 2.3 Μέηξν Μηγαδηθνχ Αξηζκνχ.
ΜΔΡΟ Β
ΚεθΪιαην 1: Όξην - πλέρεηα ζπλάξηεζεο
Παξ. 1.1 Πξαγκαηηθνί αξηζκνί.
Παξ. 1.2 πλαξηήζεηο.
Παξ. 1.3 Μνλφηνλεο ζπλαξηήζεηο- Αληίζηξνθε ζπλάξηεζε.
Παξ. 1.4 Όξην ζπλάξηεζεο ζην XoεR
Παξ. 1.5 Ιδηφηεηεο ησλ νξίσλ, ρσξίο ηηο απνδείμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ "Σξηγσλνκεηξηθά φξηα"
Παξ. 1.6 Με πεπεξαζκέλν φξην ζην ΥνεR
Παξ. 1.7 Όξηα ζπλάξηεζεο ζην άπεηξν.
Παξ. 1.8 πλέρεηα ζπλάξηεζεο.
ΚεθΪιαην 2: Γηαθνξηθφο Λνγηζκφο
Παξ. 2.1 Η έλλνηα ηεο παξαγψγνπ, ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν "Καηαθφξπθε εθαπηνκέλε"
Παξ. 2.2 Παξαγσγίζηκεο ζπλαξηήζεηο- Παξάγσγνο ζπλάξηεζε.
Παξ. 2.3 Καλφλεο παξαγψγηζεο, ρσξίο ηελ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγσγν
γηλνκέλνπ ζπλαξηήζεσλ.
Παξ. 2.4 Ρπζκφο κεηαβνιήο.
Παξ. 2.5 Θεψξεκα Μέζεο Σηκήο Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ.
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Παξ. 2.6 πλέπεηεο ηνπ Θεσξήκαηνο Μέζεο Σηκήο.
Παξ. 2.7 Σνπηθά αθξφηαηα ζπλάξηεζεο, ρσξίο ην ζεψξεκα ηεο ζειίδαο 264 (θξηηήξην ηεο 2εο
παξαγψγνπ).
Παξ. 2.8 Κπξηφηεηα - εκεία θακπήο ζπλάξηεζεο. (Θα κειεηεζνχλ κφλν νη ζπλαξηήζεηο πνπ είλαη δχν,
ηνπιάρηζηνλ, θνξέο παξαγσγίζηκεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηνπο).
Παξ. 2.9 Αζχκπησηεο - Καλφλεο De l‟ Hospital.
Παξ. 2.10 Μειέηε θαη ράξαμε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο.

ΚεθΪιαην 3: Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο
Παξ. 3.1 Αφξηζην νινθιήξσκα. (Μφλν ε ππνπαξάγξαθνο «Αξρηθή ζπλάξηεζε» πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ
πίλαθα παξαγνπζψλ ζπλαξηήζεσλ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηδαθηηθέο νδεγίεο)
Παξ. 3.4 Οξηζκέλν νινθιήξσκα
Παξ. 3.5. Η ζπλάξηεζε F(x) =

x

f (t)dt

Παξ. 3.7 Δκβαδφλ επηπέδνπ ρσξίνπ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή 3 ηεο ζειίδαο 348.

Παξαηεξάζεηο
Η δηδαθηέα - εμεηαζηέα χιε ζα δηδαρηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Ι.
Σα ζεσξήκαηα, νη πξνηάζεηο, νη απνδείμεηο θαη νη αζθήζεηο πνπ θέξνπλ αζηεξίζθν δε δηδάζθνληαη θαη
δελ εμεηάδνληαη.
Οη εθαξκνγέο θαη ηα παξαδείγκαηα ησλ βηβιίσλ δελ εμεηάδνληαη νχηε σο ζεσξία νχηε σο αζθήζεηο.
Μπνξνχλ, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνηάζεηο γηα ηε ιχζε αζθήζεσλ ή ηελ απφδεημε άιισλ
πξνηάζεσλ.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε νη εθαξκνγέο θαη νη αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε
ινγαξίζκνπο κε βάζε δηαθνξεηηθή ηνπ e θαη ηνπ 10.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Απφ ην βηβιίν „‟Βηνινγία‟‟ ηεο Γ‟ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ησλ ΑιεπφξνπΜαξίλνπ Β., Αξγπξνθαζηξίηε Α., Κνκεηνπνχινπ Α., Πηαιφγινπ Π., γνπξίηζα Β., έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β.
2010.
ΚεθΪιαην 1 «Σν γελεηηθφ πιηθφ».
ΚεθΪιαην 2 «Αληηγξαθή, έθθξαζε θαη ξχζκηζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο».
ΚεθΪιαην 4 «Σερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA».
ΚεθΪιαην 5 «Μελδειηθή θιεξνλνκηθφηεηα».
ΚεθΪιαην 6 «Μεηαιιάμεηο».
ΚεθΪιαην 7 «Αξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο Βηνηερλνινγίαο» εθηφο απφ ηελ ελφηεηα „ „Η παξαγσγή ηεο
πεληθηιίλεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ πνξεία ηεο Βηνηερλνινγίαο‟‟
ΚεθΪιαην 8 «Δθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Ιαηξηθή» εθηφο απφ ηηο ελφηεηεο „„Δκβφιηα‟‟ θαη
„„Αληηβηνηηθά‟‟.
ΚεθΪιαην 9 «Δθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία».
εκεέσζε
ηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε δελ πεξηιακβΪλνληαη:
α) Σα έλζεηα - παξαζέκαηα, ηα νπνία ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθφξεζεο
ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζε ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο επηζηήκεο
ηεο Βηνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
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β) Οη ρεκηθνί ηχπνη, νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ ην θείκελν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ, ζε θακία
φκσο πεξίπησζε δελ απαηηείηαη ε απνκλεκφλεπζή ηνπο.
γ) Όζα αλαθέξνληαη ππφ ηνλ ηίηιν „‟Αο εξεπλήζνπκε …‟‟, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ θαη ηα νπνία
απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄
ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Οξηζκέλεο ζρνιέο θαη ηκήκαηα ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο θαη γη' απηφ γηα ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα απηά απαηηείηαη πξφζζεηε εμέηαζε ζε εηδηθά
καζήκαηα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηκήκαηα:
- Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ Παληείνπ,
Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ησλ Παλ/κίσλ
Παληείνπ, Πεηξαηά θαη Μαθεδνλίαο, Δθαξκνγψλ Ξέλσλ Γισζζψλ ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Δκπφξην ηνπ
ΣΔΙ Ηπείξνπ, Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ ΣΔΙ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Ρφδνπ θαη Αγ.
Νηθνιάνπ Κξήηεο απαηηείηαη εμέηαζε ζε κηα απφ ηηο μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή,
Ιηαιηθή.
- Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο.
- Aγγιηθήο, Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο, Ιηαιηθήο Φηινινγίαο, ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Ιηαιηθήο θαη
Ιζπαληθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο, ηεο εηδίθεπζεο "Ιζπαληθήο γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ" ηνπ ηκήκαηνο
Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζην εηδηθφ
κάζεκα ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ θαηεχζπλζε μέλεο γιψζζαο.
- Γηα ηελ εηδίθεπζε "Μεηάθξαζεο ή Γηεξκελείαο" ηνπ ηκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν απφ ηηο ηξεηο μέλεο γιψζζεο Αγγιηθά,
Γαιιηθά, Γεξκαληθά.
- Αξρηηεθηφλσλ Μερ/θψλ, Φσηνγξαθίαο θαη Oπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, Γξαθηζηηθήο, Δζσηεξηθήο
Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ, Σερλ. Γξαθηθψλ Σερλψλ, πληήξεζεο
Αξραηνηήησλ θαη ΄Δξγσλ Σέρλεο, Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ απαηηείηαη εμέηαζε ζην
Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ζρέδην.
- Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο απαηηείηαη εμέηαζε ζην Διεχζεξν ζρέδην.
Μνπζηθψλ πνπδψλ, Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο απαηηείηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα
"Αξκνλία" θαη "Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ιθαλνηήησλ".
ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο έρεη εμεηαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία μέλεο γιψζζεο, ηφηε σο
βαζκφο ζην εηδηθφ κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο γηα ηα Σκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε κία απφ ηηο
μέλεο γιψζζεο απφ απηέο πνπ εμεηάζηεθε, ιακβάλεηαη ππφςε ν κεγαιχηεξνο βαζκφο απφ απηνχο πνπ
πέηπρε ζηηο μέλεο απηέο γιψζζεο.
εκεηψλεηαη φηη:
1. Η εμέηαζε ηνπ ειεχζεξνπ ζρεδένπ θαη ηνπ γξακκηθνχ ζρεδένπ γίλεηαη σο εμήο:
α) Η εμέηαζε ζην ειεχζεξν ζρέδην πεξηιακβάλεη ειεχζεξε ζρεδίαζε αληηθεηκέλσλ,
πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε βάζξν, θαη επηδηψθεηαη ε εμαθξίβσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα
απνδίδεη θαη λα εθθξάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κνξθηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζέκαηνο, πνπ δίλεηαη γηα
ζρεδίαζε.
β) Η εμέηαζε ζην γξακκηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ζρεδίαζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη κνξθψλ, ηα νπνία
δίλνληαη ζηνλ πίλαθα ή ζε θχιιν ραξηηνχ, θαη επηδηψθεηαη ε εμαθξίβσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ζρεδίαζε κε αθξίβεηα θαη θαζαξφηεηα.
2. Η εμέηαζε ζηελ μΫλε γιψζζα (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά)
γίλεηαη σο εμήο:
Γίλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο απζεληηθφ θείκελν έθηαζεο πεξίπνπ 330-370 ιέμεσλ. ηνλ αξηζκφ απηφ
πξνζκεηξνχληαη φιεο νη ιέμεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ, ησλ ζπλδέζκσλ
θ.ιπ.
Οη εμεηαδφκελνη θαινχληαη :
Α) Nα απαληήζνπλ ζηε μέλε γιψζζα :
α) ζε ηξεηο-ηέζζεξηο (3-4) εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ κηα «ζχληνκε απάληεζε». Με ηηο εξσηήζεηο απηέο
ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα θαηαλνεί ην γεληθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (δειαδή πνηνο
γξάθεη ζε πνηνλ θαη γηα πνην ζθνπφ, πνχ δεκνζηεχεηαη ην θείκελν, θ.ιπ.).
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β) ζε εξσηήζεηο ηχπνπ «πνιιαπιήο επηινγήο», δειαδή εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ ππνςήθην λα
επηιέμεη κεηαμχ ηξηψλ (3) δπλαηψλ απαληήζεσλ. Με ηηο εξσηήζεηο απηέο ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ
ππνςεθίνπ λα θαηαλνεί επηκέξνπο λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ.
Β) Να απαληήζνπλ ζε ηξεηο αζθήζεηο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα
ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα κε ηξφπν νξζφ θαη θαηάιιειν γηα ηελ θάζε πεξίζηαζε.
Γ) Να ζπλζέζνπλ έλα γξαπηφ θείκελν ζηε μέλε γιψζζα 180-200 ιέμεσλ. ηνλ αξηζκφ απηφ
πξνζκεηξνχληαη φιεο νη ιέμεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ, ησλ ζπλδέζκσλ,
θ.ιπ. Σν ζέκα δηαηππψλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα πνηνο, ζε πνηνλ,
γηα πνην πξάγκα θαη γηα πνηνλ ζθνπφ γξάθεη.
3. Η εμέηαζε ζηα κνπζηθΪ καζάκαηα γίλεηαη σο εμήο:
α) "Αξκνλία": Γίλνληαη ζηνπο εμεηαδφκελνπο γηα ελαξκφληζε έλα ή δχν κνπζηθά θείκελα, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο γλψζεηο ηνπ ππνρξεσηηθνχ αξκνλίαο.
β) "Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ιθαλνηήησλ": Πεξηιακβάλεη πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ
εξσηήζεσλ αλά νκάδα θαη κε πέληε επηινγέο απαληήζεσλ ε θάζε εξψηεζε.
Με ηελ θάζε νκάδα εξσηήζεσλ επηδηψθεηαη:
α) Με ηελ πξψηε νκάδα αλαγλψξηζε κεισδηθψλ δηαζηεκάησλ, β) κε ηε δεχηεξε νκάδα αλαγλψξηζε
ζπγρνξδηψλ, γ) κε ηελ ηξίηε νκάδα αλαγλψξηζε δηαδνρήο ζπγρνξδηψλ, δ) κε ηελ ηέηαξηε νκάδα
αλαγλψξηζε κέηξνπ θαη ξπζκηθψλ ζρεκάησλ θαη ε) κε ηελ πέκπηε νκάδα αλαγλψξηζε - ηαχηηζε
κεισδηψλ.
Η εμέηαζε δηελεξγείηαη σο αθνινχζσο:
Αλαθνηλψλεηαη θαη' αξρήλ ζηνπο ππνςήθηνπο ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ
επηζήκαλζε ζηνπο εμεηαδφκελνπο φηη αξρίδεη ε εμέηαζε, αθνχγεηαη αξρηθά ην κνπζηθφ άθνπζκα
(εθθψλεζε) θάζε εξψηεζεο, ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη άιιεο δχν θνξέο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ηειεπηαίαο επαλάιεςεο ν ππνςήθηνο έρεη 10΄΄ έσο 12΄΄ ρξφλν γηα λα επηιέμεη ηε ζσζηή απάληεζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄
ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, φζνη εηζαρζνχλ, νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ ζηε γξακκαηεία
ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο ζρνιήο επηηπρίαο γηα λα εγγξαθνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε νπνία αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
www.minedu.gov.gr/exams θαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Αλ δε γξαθηνχλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ζα νξηζηεί, ράλνπλ νξηζηηθά ην δηθαίσκα εγγξαθήο.
2. Οη εηζαγφκελνη πνπ ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηε ζεηεία ηνπο ζηελ Κχπξν κπνξνχλ λα
εγγξάθνληαη ζηε ζρνιή πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη κεηά ηελ απφιπζή ηνπο απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ,
χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο. Ο εηζαγφκελνο εγγξάθεηαη ζην ίδην αθαδεκατθφ έηνο αλ
απνθηήζεη νξηζηηθφ ή πξνζσξηλφ απνιπηήξην απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ κέρξη 15 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ
έηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε εγγξάθεηαη ζηελ πξνζεζκία εγγξαθήο ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
απφ απηφ ηεο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη ζηελ πξνζεζκία εγγξαθήο ηεο
νηθείαο εηδηθήο θαηεγνξίαο.
2. Οη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ επηηπρφλησλ ζηέιλνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ Σκήκαηνο Α΄ ηεο
Γ/λζεο Οξγ. θαη Γηεμ. Δμεηάζεσλ ζηε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο πνπ πέηπρε θάζε ππνςήθηνο, ν νπνίνο
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ:
α) Έμη (6) θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
β) Σελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα νλνκαζηηθά
ηνπ ζηνηρεία θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο.
γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη εγγξαθεί ζε άιιε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1ν: Βεβαέσζε δηακνλάο θαη εξγαζέαο ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν
γνλΫσλ ηνπ ππνςεθένπ ζην εμσηεξηθφ (θαηεγνξέα ηΫθλσλ Διιάλσλ
ηνπ εμσηεξηθνχ).

Πξεζβεέα ά Πξνμελεέν ηεο ΔιιΪδαο ζηελ …………………………

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε ...................................................... είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο,
θαηνηθεί κφληκα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δειαδή απφ ........................ κέρξη
........................... ., αζθεί κφληκα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα ............. θαη δελ είλαη
ν ίδηνο ή ε ζχδπγφο ηνπ ππάιιεινο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο απνζπαζκέλνο ζε Διιεληθή Γεκφζηα
ππεξεζία ζην εμσηεξηθφ ή ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν κεηέρεη θαη ε Διιάδα.
Σε βεβαίσζε απηή ηε δήηεζε ν/ε αλσηέξσ γηα λα ππνβάιιεη ην παηδί ηνπ/ηεο.............. αίηεζε εηζαγσγήο
ζε ηκήκα ή ζρνιή ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο.

....................................... 20...
Ο Πξέζβεο ή ν Πξφμελνο

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2ν: Βεβαέσζε ππεξεζέαο ηνπ ελφο ηνπιΪρηζηνλ ησλ γνλΫσλ
ηνπ ππνςεθένπ ζην εμσηεξηθφ (θαηεγνξέα ηΫθλσλ Διιάλσλ ππαιιάισλ).

Πξεζβεέα ά Πξνμελεέν ηεο ΔιιΪδαο ζηελ …………………………

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε ............... ππεξέηεζε σο (1) ................... ζη (2) ...................... απφ ........... κέρξη θαη
………

Σε βεβαίσζε απηή δήηεζε ν\ε αλσηέξσ γηα λα ππνβάιιεη ην παηδί ηνπ/ηεο

.................................. αίηεζε εηζαγσγήο ζε ηκήκα ή ζρνιή ηεο Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο.

ΗΜΔΙΩΗ:
1) Αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε

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

Δθπαηδεπηηθφο, ηξαηησηηθφο θ.ι.π.
2) Αλαγξάθεηαη ε Γεκφζηα Τπεξεζία

Ο Πξέζβεο ή ν Πξφμελνο

ή ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο (π.ρ. Λχθεην
Νπξεκβέξγεο ή Γξαθείν πκβνχινπ

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)

Δθπαίδεπζεο Βφλλεο, ΟΗΔ θ.ι.π.)
3) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ.

30

(3)

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3ν: Βεβαέσζε θαηνηθέαο θαη δηακνλάο ηνπ ελφο ά θαη ησλ δχν γνλΫσλ ηνπ ππνςεθένπ
ζην εμσηεξηθφ (θαηεγνξέα ειιάλσλ απνθνέησλ μΫλσλ θαη θππξηαθψλ ιπθεέσλ ά αληέζηνηρσλ
ζρνιεέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ).
Πξεζβεέα ά Πξνμελεέν ηεο ΔιιΪδαο ζηελ …………………………

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε ...................................................... είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο,
θαηνηθεί κφληκα θαη αζθεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ/ηεο δξαζηεξηφηεηεο ή είλαη ππάιιεινο ηνπ Διιεληθνχ
θξάηνπο, απνζπαζκέλνο ζε ειιεληθή δεκφζηα ππεξεζία ζην εμσηεξηθφ ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ ζηνλ
νπνίν κεηέρεη θαη ε Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πιήξε εκεξνινγηαθά ή ζρνιηθά έηε θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία (5), δειαδή απφ ........................ κέρξη θαη ........................ ζηε ρψξα .............
Σε βεβαίσζε απηή ηε δήηεζε ν/ε αλσηέξσ γηα λα ππνβάιιεη ην παηδί ηνπ/ηεο.............. αίηεζε εηζαγσγήο
ζε ηκήκα ή ζρνιή ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο.

....................................... 20...
Ο Πξέζβεο ή ν Πξφμελνο

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 4ν: Βεβαέσζε πιάξνπο θνέηεζεο ζε ζρνιεέν ΓεπηεξνβΪζκηαο
Δθπαέδεπζεο ζην εμσηεξηθφ

……………………….. ………………………….. (Αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή)

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε …………………θνίηεζε πιήξσο ζηηο παξαθάησ ηάμεηο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο …………… (ηάμε) θαηά ηα ζρνιηθά έηε: ................

....................................... 20...
Ο βεβαηψλ (ηίηινο ζέζεο)
(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5ν: Βεβαέσζε ηξφπνπ εγγξαθάο θαη ζρνιεένπ πξνΫιεπζεο

……………………………………………… (ρνιείν απνθνίηεζεο ζηελ Διιάδα)

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε ………………… έθαλε εγγξαθή ζηελ …………. ηάμε ηνπ ……………………
Γεληθνχ Λπθείνπ κε ηελ αξηζ. ………….………Απφθαζε Γξαθείνπ/Γηεχζπλζεο Γ.Δ. πξνεξρφκελνο απφ
ην ζρνιείν……………...............

....................................... 20...
Ο βεβαηψλ (ηίηινο ζέζεο)

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 6ν: Βεβαέσζε βαζκνινγέαο*

.......................................(Γ/λζε ΠΟΓΔ ηνπ Τπ. Παηδείαο ή Γξθ. Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο ή πληνληζηέο Δθπ/ζεο
ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ ηνπ εμσηεξηθνχ)

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε Υψξα καο, ε κέζε γεληθή βαζκνινγία ηνπ
ηίηινπ

απφιπζεο

απφ

ην

ρνιείν

.........................

πνπ

έρεη

ν/ε

...............................

είλαη

..................................... (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) ζε αληηζηνηρία εηθνζάβαζκεο (0- 20) βαζκνινγηθήο
θιίκαθαο.

* Η βεβαίσζε απηή απαηηείηαη

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

κφλν γηα ππνςεθίνπο

Ο βεβαηψλ (ηίηινο ζέζεο)

ηεο θαηεγνξίαο 3 θαη 5 (απνθνίησλ
μέλσλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζην εμσηεξηθφ)

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 7ν: Βεβαέσζε πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ζρνιεένπ απνθνέηεζεο θαη δηθαηψκαηνο
εηζαγσγάο ηνπ ππνςεθένπ ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε.

............................................................(Αξκφδηα εθπαηδεπηηθή ή δηπισκαηηθή αξρή)

ΒΔΒΑΗΧΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ην ζρνιείν .................................. απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ν/ε ....................................
(νλνκαηεπψλπκν) αθνινπζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ........................................... (φλνκα ρψξαο) θαη
φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα καο, ν ηίηινο απφιπζεο απφ ην αλσηέξσ ρνιείν ηνπ
παξέρεη δηθαίσκα λα εηζαρζεί ζε Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο.

....................................... 20...
Ο βεβαηψλ (ηίηινο ζέζεο)
(ππνγξαθή – ζθξαγίδα – νλνκαηεπψλπκν)
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