
1o Κ.Ε.Σ.Υ. της Α` Θεσσαλονίκης

Msc Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος - Msc Βεγουδάκης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικοί με ειδίκευση τη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Χάλκης 8, Τηλ. 2310365013, ΤΚ:57001, http://1kesy-a.thess.sch.gr/

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
1o Kέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(1ο Κ.Ε.Σ.Υ.) Α`Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία

εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄)

ΥΠΑΙΘ: ΓΕΛ(αρ.πρωτ.Φ251/160563/Α5/ 23-11-20) 
ΕΠΑΛ(αρ.πρωτ.Φ152/160568/Α5/ 23-11-20)



Η σημερινή ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού για τη συμπλήρωση του 

Μηχανογραφικού Δελτίου 2021-Αίτηση Δήλωση που αφορά την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει σκοπό να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς 

των Λυκείων ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ της Α` Θεσσαλονίκης και δρομολογείται από τους 

εκπαιδευτικούς ΣυΕΠ ως προάγγελος της διαδικασίας Συμπλήρωσης του 

Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε ο/η 

κάθε μαθητής/τρια να αναζητήσει και να σχεδιάσει έγκαιρα την εκπαιδευτική του/της 

σταδιοδρομία με κύριο γνώμονα την αυτογνωσία, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τα 

ταλέντα του/της. 

Η εκδήλωση πλαισιώνεται με την παρουσίαση τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση 

από Ακαδημαϊκούς, τους οποίους ευχαριστούμε για την ευγενική διάθεση και προσφορά 

τους.



Πρόγραμμα ενημέρωσης 27/11/2020, 18.00μμ

Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος - Βεγουδάκης Κωνσταντίνος, Αίτηση Δήλωση 2021

Οικονόμου Ανδρέας, προπτυχιακά τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Βασιλείου Βασίλειος, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – ΠΑΜΑΚ

Μαρία Πεμπετζόγλου, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – ΔΠΘ

Αντώνιος Μουρατίδης, Τμήμα Γεωλογίας – ΑΠΘ

Παναγιώτης Μπατακίδης, Τμήμα Μαθηματικών – ΑΠΘ

Αναστασία Στεργιάδου, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος- ΑΠΘ

Μιχαήλ Λαγουδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Χαράλαμπος Υάκινθος, Σχολή Μηχανικών – ΑΕΝ Μακεδονίας



Η λειτουργία του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. ως προς την παροχή
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού αφορά:

μαθητές,
γονείς και
εκπαιδευτικούς

των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

των Δήμων Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη (ευθύνης
κ.Τσαπουρνά)

και των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού (ευθύνης
κ.Βεγουδάκη).



Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 του κανονισμού λειτουργίας των
Κ.Ε.Σ.Υ (Φ.Ε.Κ. 5614/13-12-2018), για την διενέργεια στοχευμένων
εκπαιδευτικών δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, τα
Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιούν δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό
επίπεδο, ύστερα από κατάθεση σχετικού αιτήματος των γονέων ή
κηδεμόνων, ή ομαδικό επίπεδο, στον χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ. ή στο
σχολείο.

Παράλληλα υλοποιούν ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες σε
μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά τις ώρες λειτουργίας του
Κ.Ε.Σ.Υ. (άρθρο 16, παρ. 2, εδάφιο θ του ίδιου Φ.Ε.Κ.).



Προτείνεται πριν την ατομική συνεδρία Συμβουλευτικής
στο Κ.Ε.Σ.Υ., ο μαθητής/τρια να έχει συμπληρώσει τα τρία
τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
www.eoppep.gr/teens και να φέρει μαζί του/της, το όνομα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ώστε τα αποτελέσματα
των τεστ, να αξιοποιηθούν κατά την διάρκεια της
συνεδρίας.



Οι  Στόχοι  του  Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού
Αυτογνωσία (ικανότητες, δεξιότητες, 
ενδιαφέροντα, κλίσεις, αξίες)
Πληροφόρηση (εκπαιδευτικό  σύστημα και
αγορά εργασίας)
Λήψη  απόφασης (διαδικασία)
Μετάβαση (προσαρμογή στη  νέα 
πραγματικότητα )



Η αυτογνωσία :
Βοηθά τον μαθητή να αποδεχτεί τον εαυτό του

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη

 της αυτογνωσίας  
Η ελευθερία της επιλογής

Να διακρίνει τι μπορεί ο ίδιος να αλλάξει και τι όχι



Πατήστε για προσθήκη κειμένου

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020-2021

1ο Κ.Ε.Σ.Υ.  

τηλ. 2310365013,

Φ.Ε.Κ. τεύχος Β` 3821/9.9.2020  

Επιστημονικά
Πεδία 
του 

Μηχανογραφικού 
Δελτίου
2020-21

1ο 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕ
Σ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2ο 

ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ
Σ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3ο 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΖΩΗΣ

4ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
X1,3

ΙΣΤΟΡΙΑ X0,7
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ X1,3
ΦΥΣΙΚΗ X0,7
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 

ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ X1,3
ΧΗΜΕΙΑ X0,7
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 

ΦΥΣΙΚΗ

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
X1,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
X0,7

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 



Στην Αίτηση-Δήλωση
Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 

2021 υποβάλλουν με e-mail στο Λύκειο τους τη σχετική Αίτηση-Δήλωση 
25 με 30/11/2020 με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Δεσμευτικά τα 4 μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού για τα ΓΕΛ 
Υπόδειγμα ΓΕΛ ή τα αντίστοιχα τα 4 μαθήματα (2 γενικής και 2  του 
τομέα-ειδικότητας) του ΕΠΑΛ.

2. Δεσμευτικά το ειδικό μάθημα όπου απαιτείται.

3. Δεσμευτικά όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), πρέπει να 
δηλώσουν αυτή την επιθυμία τους, για να συμμετάσχουν στις σχετικές 
πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) που απαιτούνται. 

4. Ενδεικτικά όσοι επιθυμούν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Και  Δεσμευτικά Υπεύθυνη Δήλωση όσοι επιθυμούν τα 3 Μουσικά Τμήματα



Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 
μπορούν να υποβάλουν αποστείλουν ηλεκτρονικά:

A. Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. , οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό 
θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ,  ΑΣΤΕ, 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ), Σχολή 
Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 1.

Β. Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς 
φοίτησης, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% 
επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ,  ΑΣΤΕ και 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 2.



Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και 

υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων:

1. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με 
προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων 
μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού 
όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, 
πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

2. Στο παραπάνω γινόμενο προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών 
βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού 
όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. 

3. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).



Οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά 

περίπτωση είναι: 

i. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: 
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών 

Ακουστικών Ικανοτήτων». 

ii. Δύο (2) για τα Τμήματα: Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού. 

iii. Ένα (1) για όλες τις λοιπές Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση 
σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας. 



Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού 
μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων 

κάθε υποψηφίου/ας υπολογίζεται από το σύνολο μορίων της προηγούμενης 
παραγράφου και προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού 
του υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον 

αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί το εκατό (100) : 

i) Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην 
απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα 

με προσέγγιση δεκάτου.

ii) Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν 
στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος 

εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού. 

Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία 
τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.



Τα επιστημονικά πεδία του Μηχανογραφικού Δελτίου που έχουμε με το νέο σύστημα

ΦΕΚ 345/7-2-2020

Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται  σε 
τέσσερα επιστημονικά πεδία:

1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες.

2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής.

4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.



Οι υποψήφιοι μαθητές που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ανωτέρω Μουσικά 
Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων 
πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά µαθήµατα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο 
οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και 

ακουστικών μουσικών γνώσεων.

Επιπλέον οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των 
ΓΕΛ στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω 3 Τµήµατα είναι 
α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 

30% του άριστα, 
β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και 
γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα 

και Λογοτεχνία» των ΓΕΛ.



Οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/ριες και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται 

προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν αίτηση όπως οι 
άλλοι μαθητές. 

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα υποβάλλουν νέα αίτηση για  προφορική ή γραπτή 
εξέταση.



Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι 
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το 2019 ή το 2020, οι 

οποίοι θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο.

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν 
υποβάλλουν Αίτηση Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν 

επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις 

προκαταρκτικές εξετάσεις. 

Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν 
δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα 
συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή 

τους στις πρακτικές δοκιμασίες. 

Για το 10% των θέσεων



Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε 
χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί 

κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές 
πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα 
εξέταση με τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ 

σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών 
εξετάσεων των ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό 

του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το 
δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2019 ή το 

2020.



Οι μαθητές/ριες ΓΕΛ - πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί από 
τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄). 

Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για 
το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο 

ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. 

Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη 
συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και 

συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις. 



ΥΑ. Φ.253/99129/Α5/2020 (Β’ 3209) 

Με την οποία τροποποιείται η υπουργική απόφαση κατάταξης των Σχολών, 
των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα
Επιστημονικά Πεδία και

α) εντάσσεται το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και στο 2οΕπιστημονικό Πεδίο Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών και

β)εντάσσονται οι Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και οι Σχολές Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο 
Επιστημών Υγείας και Ζωής.



Χρήσιμες ιστοσελίδες:

 Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων 
http://exams.it.minedu.gov.gr

 https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-
lykeio-m/gel-aitisi-panel

 ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr
 Γραφεία Διασύνδεσης 

http://www.ekep.gr/Guidance/pan_tei.asp
 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 

www.moec.gov.cy
 Μηχανή αναζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

http://ec.europa.eu/ploteus/en/splash



Επιλέγω 
σπουδές 

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΤΡΟΠΟ
ΖΩΗΣ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και 
ευελπιστούμε στην περαιτέρω 

συνεργασία μας με τους Συλλόγους 
Γονέων 

και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων 
ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ 

δια των Διευθυντών/ντριων των 
σχολείων. 
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