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Επιλογή αποφοίτων Λυκείου  

στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Η επιλογή των μαθητών και το δικαίωμα εγγραφής τους σε Τμήματα Σχολών της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα καθορίζονται με τις εξής διαδικασίες: 

 

• Η εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι 
συνάρτηση του Βαθμού Απολυτηρίου. 

 

• Κάθε Τμήμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
θα καθορίζει τον αριθμό εισακτέων που μπορεί να δεχθεί και τον Ελάχιστο Βαθμό 
Απολυτηρίου που αυτοί πρέπει να έχουν. 

 

• Οι κάτοχοι απολυτηρίου θα έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης «μηχανογραφικού 
δελτίου» στο οποίο θα δηλώνουν τα Τμήματα προτίμησής τους εντός δέκα ημερών 
από τη λήψη του. 

 

• Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα 
δέχονται τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 3, κατά σειρά 
φθίνουσας βαθμολογίας από τη μέγιστη προς την ελάχιστη.  

 

• Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατά την οποία ο συνολικός προς εγγραφή αριθμός είναι 
μεγαλύτερος του προκαθορισμένου από το τμήμα, κατ’ εξαίρεση εγγράφονται όλοι 
οι ισοψηφίσαντες. 



Τίτλοι και Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Λυκείου 

• Το Λύκειο θα χορηγεί στους αποφοίτους του Απολυτήριο στο οποίο θα αναφέρεται και η 
«Κατεύθυνση» που παρακολούθησαν. 

 

• Στους απόφοιτους των Κατευθύνσεων «Τεχνολογική», «Υπηρεσιών» και «Περιβάλλοντος & 
Τροφίμων» θα χορηγούνται υπό προϋποθέσεις και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης: 

 

• α). Επαγγελματικά Δικαιώματα επιπέδου «2»: Μαθητεία ενός έτους μετά την απόκτηση του 
απολυτηρίου Λυκείου.  

       Ο Τίτλος επαγελματικών προσόντων επιπέδου «2» που θα χορηγείται στους αποφοίτους θα 
είναι αντίστοιχος με το επάγγελμα στο οποίο ολοκλήρωσαν τη Μαθητεία*. 

 

           1). Τεχνολογικής Κατεύθυνσης : Βοηθός Τεχνίτη……………(π.χ. Οχημάτων) 

           2). Κατεύθυνσης Υπηρεσιών     : Βοηθός…………………….(π.χ. Λογιστηρίου) 

           3). Κατεύθυνσης Περιβάλλοντος & Τροφίμων: Βοηθός……..(π.χ. Κηποτεχνίας) 

 

• β). Επαγγελματικά Δικαιώματα επιπέδου «3»: Μαθητεία δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του 
απολυτηρίου Λυκείου ή ενός έτους εφόσον κατέχει επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου «2».  

       Ο Τίτλος επαγελματικών προσόντων επιπέδου «3» που θα χορηγείται στους αποφοίτους θα 
είναι αντίστοιχος με το επάγγελμα στο οποίο ολοκλήρωσαν τη Μαθητεία. 

 

         1). Τεχνολογικής Κατεύθυνσης : Τεχνίτης ………………….. (π.χ. Οχημάτων) 

         2). Κατεύθυνσης Υπηρεσιών     : Υπάλληλος ……………… (π.χ. Λογιστηρίου) 

         3). Κατεύθυνσης Περιβάλλοντος & Τροφίμων: Τεχνίτης…… (π.χ. Κηποτεχνίας) 

 

• Οι εξετάσεις Πιστοποίησης* θα ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο κάθε έτους με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 



Μαθήματα κορμού Α΄ τάξης κοινά  

για όλες τις Κατευθύνσεις Λυκείου  



Πρόσθετα μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών 



Πρόσθετα μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 



Πρόσθετα μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης Κατεύθυνσης Υπηρεσιών 



Πρόσθετα μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης Κατεύθυνσης Περιβάλλοντος & Τροφίμων 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης Κατεύθυνσης Υπηρεσιών 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης Κατεύθυνσης Περιβάλλοντος & Τροφίμων 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης Κατεύθυνσης Υπηρεσιών 



Μαθήματα και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης Κατεύθυνσης Περιβάλλοντος & Τροφίμων 


