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      Πλησιάζει η ώρα της συµπλήρωσης του µηχανογραφικού για τους 120.000 περίπου υποψηφίους 

(τελειόφοιτους και απόφοιτους), οι οποίοι θα διεκδικήσουν µία από τις 88.165 θέσεις  των 521 τµηµάτων 

ΑΕΙ & ΤΕΙ. Η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη και αγχώδης 

και κρύβει εκπλήξεις. Γι’  αυτό, καλό είναι, οι υποψήφιοι να 

λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:   

Α. Από φέτος καταργείται η βάση του 10 ως κριτήριο  εισαγωγής 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Εξακολουθεί να ισχύει όµως για τα 

ειδικά µαθήµατα. 

Β. Οι υποψήφιοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το 

χρόνο απόκτησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ». Ειδικότερα: 

- Οι τελειόφοιτοι που  αποκτούν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» διεκδικούν το 

90% των θέσεων και 

- Οι απόφοιτοι που  απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» τα έτη 2008 και 2009 και οι οποίοι διεκδικούν το 10% 

των θέσεων εισακτέων.  

Γ. Οι υποψήφιοι µπορούν να επιλέξουν τµήµατα από  δύο  Επιστηµονικά Πεδία, µε όποια σειρά επιθυµούν 

(προσοχή στους περιορισµούς που βάζει το 2
ο
 Μάθηµα Γενικής Παιδείας).  

∆. Αν µια σχολή είναι κοινή σε δύο Πεδία, δηλώνεται µία φορά. 

Ε. Η σειρά των προτιµήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγµατική επιθυµία τους, άσχετα από το σύνολο 

των µορίων τους και τις περσινές βάσεις εισαγωγής. Η αρίθµηση να είναι συνεχόµενη, χωρίς κενά και να 

ξεκινά από το 1. 

ΣΤ. Όσοι δικαιούνται µετεγγραφή, θα πρέπει να συµπληρώσουν το µηχανογραφικό δελτίο µε 

“διαφορετική λογική”, καθώς, µπορούν να πετύχουν την είσοδό τους στο τµήµα που επιθυµούν, µε 

λιγότερα µόρια.  

 

Κάποιες λιγότερο γνωστές πτυχές των τµηµάτων ανά Επιστηµονικό Πεδίο είναι : 

(λόγω των πολλών  ιδιαιτεροτήτων τους και του περιορισµένου χώρου αναφέρονται ελάχιστες, µε την 

ελπίδα ότι θα αποτελέσουν αφορµή για τους υποψηφίους, για περαιτέρω διερεύνηση)  

 

1ο Επιστηµονικό Πεδίο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Οι πτυχιούχοι της Σχολής: 
•••• Φιλοσοφίας Πάτρας εντάχθηκαν στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και του  Ιστορίας 

Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

•••• Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας  (κοινό τµήµα του 1
ου

 και 2
ου

 Πεδίου),  

κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, εντάσσονται στο Π.Ε. 71 ∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής, ενώ, της 

Συνεχούς Εκπαίδευσης στο Π.Ε. 72 Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν και 

στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. Προσοχή στο αντίστοιχο τµήµα της Κορίνθου, δεν υπάρχει η πρώτη 

κατεύθυνση. 

•••• ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου  (κοινό τµήµα του 1
ου

 και 5
ου

 Πεδίου), εγγράφονται στο 

Οικονοµικό Επιµελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο Α.Ο.Θ)  

 

2ο Επιστηµονικό Πεδίο ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Οι πτυχιούχοι της Σχολής: 
•••• Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κοινό τµήµα του 2
ου

 και 4
ου

 Πεδίου) και εκείνοι του 

Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης εντάσσονται στο ΠΕ03 

Μαθηµατικών 



•••• Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (κοινό τµήµα του 2
ου

 και 4
ου

 Πεδίου) εντάσσονται στο 

ΠΕ04 Φυσικών 

•••• Γεωγραφίας εντάσσονται στο ΠΕ04 Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στο ΠΕ 

Περιβάλλοντος, για πρόσληψη σε φορείς του ∆ηµοσίου. 

•••• Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών,  εντάσσονται στο 

ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο (τηλεφωνική επιβεβαίωση) 

•••• Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (κοινό τµήµα του 2
ου

 και 4
ου

 Πεδίου) εγγράφεται στο Οικονοµικό 

Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση εντάσσονται  στο ΠΕ19 Πληροφορικής. 

     Λειτουργούν για πρώτη φορά από το ακαδηµαϊκό έτος 2010 – 2011  τα στρατιωτικά τµήµατα α) 

Ελεγκτών Αεράµυνας της Σχολής Ικάρων & β) Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων (κοινά τµήµατα του 2
ου

 και 4
ου

 

Πεδίου) 

 

3ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι πτυχιούχοι της Σχολής: 

•••• Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (κοινό τµήµα του 3
ου

 και 4
ου

 

Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Χηµικών 

•••• Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών  Ιωαννίνων (κοινό τµήµα του 3
ου

 και 4
ου

 Πεδίου)  & 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης εντάσσονται στο 

ΠΕ4 Βιολόγων. 

 

4ο Επιστηµονικό Πεδίο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Οι πτυχιούχοι της Σχολής: 

•••• ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας  καθώς και Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 

(κοινά τµήµατα του 4
ου

 και 5
ου

 Πεδίου), εντάσσονται στο ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται 

και στο Οικονοµικό Επιµελητήριο.  

•••• ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (κοινό τµήµα του 4
ου

 και 5
ου

 Πεδίου) εγγράφονται στο Οικονοµικό 

Επιµελητήριο. (ανακοίνωση στο site του ΟΕΕ). 

•••• Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο (ανακοίνωση 

στο site του ΟΕΕ). 

•••• Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (κοινό τµήµα του 1
ου

 και 4
ου

 Πεδίου), Ψηφιακών 

Συστηµάτων, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήµης και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών, Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική (κοινά τµήµατα του 2
ου

 και 4
ου

 

Πεδίου), εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής  

•••• Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης µπορούν να εγγράφονται στο ΤΕΕ και εντάσσονται στο 

ΠΕ12 Μηχανολόγων για την εκπαίδευση. 

•••• Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (ΤΕΙ) εντάσσονται  στο ΠΕ17.13, ενώ,  του Τεχνολογίας 

Ήχου και Μουσικών Οργάνων  (ΤΕΙ) εντάσσονται  στο ΠΕ17.14  (µόνο για Μουσικά Σχολεία) 

5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι πτυχιούχοι της Σχολής: 

•••• Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. 

•••• Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΑΕΙ) και 

Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών (ΤΕΙ ) δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. 

•••• Εµπορίας και ∆ιαφήµισης και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ), έχουν το δικαίωµα να 

εργαστούν ως λογιστές, ενώ, εντάσσονται και στο ΠΕ18 για διδασκαλία στα σχολεία (ΕΠΑΛ). 


