
 

                                   ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

 

Ανθρωπιστικές Σπουδές 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, αν οι υποψήφιοι/ιες εκτός 

από τη Ν.Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία (τα οποία είναι υποχρεωτικά 

μαθήματα)  επιλέξουν να εξετασθούν: 

Α) στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση 

στο 1
ο
 Επιστημονικό  Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  

Σπουδές). 

Β)  στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα 

μόρια στο 3
ο
 Επιστημονικό  Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής). 

Γ) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4
ο
 

Επιστημονικό Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)  

 

Οι υποψήφιοι/ιες έχουν δικαίωμα, είτε να επιλέξουν μόνο ένα από τα 

Α, Β, Γ, οπότε έχουν πρόσβαση μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο, είτε 

το πολύ δύο από αυτά,  οπότε έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά 

πεδία .  

 

 

 

 

Θετικές Σπουδές 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, αν οι υποψήφιοι/ιες εκτός 

από τη Ν.Γλώσσα, Φυσική, Χημεία (τα οποία είναι υποχρεωτικά 

μαθήματα)  επιλέξουν να εξετασθούν: 

Α) στα Μαθηματικά Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα 

Τμήματα του 2
ου

 Επιστημονικού Πεδίου (Τεχνολογικές και Θετικές 

Σπουδές).  

Β) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3
ο
 

Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) .   

Γ) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4
ο
 

Επιστημονικό Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές). 

 

Οι υποψήφιοι/ιες έχουν δικαίωμα, είτε να επιλέξουν μόνο ένα από τα 

Α, Β, Γ, οπότε έχουν πρόσβαση μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο, είτε 

το πολύ δύο από αυτά,  οπότε έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά 

πεδία .  

 

 

 

 

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα, αν οι υποψήφιοι/ιες εκτός 

από τη Ν.Γλώσσα, Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π. (τα οποία είναι υποχρεωτικά 

μαθήματα)  επιλέξουν να εξετασθούν: 

Α) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα 

μόρια στο 3
ο
 Επιστημονικό  Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) . 

 

Β) στην Ιστορία γεν. παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4
ο
 

Επιστημονικό  Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές) . 

Γ) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 

5
ο
 Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής).  

 

Οι υποψήφιοι/ιες έχουν δικαίωμα, είτε να επιλέξουν μόνο ένα από τα 

Α, Β, Γ, οπότε έχουν πρόσβαση μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο, είτε 

το πολύ δύο από αυτά,  οπότε έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά 

πεδία .  

 

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Πληροφορίες – Εγγραφές: Καθημερινά 10.00πμ-1.00μμ - 5.00μμ-9.00μμ και Σάββατο 10.00πμ-1.00μμ. 
 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 7663033 – 210 7654035 

www.sarolas.gr – info@sarolas.gr 
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