
ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΑ

ΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΕΔΙΑ

 748  Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (πρώην Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ), Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  I,II

 128  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 130  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 132  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 134  Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 136  Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 140  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 141  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 142  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 143  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 154  Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 156  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 158  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 160  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 162  Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 163  Κινηματογράφου  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 164  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 166  Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 168  Θεάτρου  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 173  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 178  Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 334  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 341  Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 367  Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 401  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 402  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 403  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 404  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 405  Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 406  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 407  Μουσικών Σπουδών, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 408  Μουσικών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 409  Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 673  Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  I,II,III,IV

 692  Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου  ΤΕΙ  I,II,III,IV

 694  Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ  I,II,III,IV

 696  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου  ΤΕΙ  I,II,III,IV
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 677  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  I,II,IV

 869  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  I,II,IV

 870  Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  I,II,IV

 871  Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  I,II,IV

 872  Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  I,II,IV

 876  Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  I,II,IV

 877  Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  I,II,IV

 124  Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  I,IV

 176  Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  I,IV

 179  Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου  ΠΑΝΕΠ  I,IV

 354  Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  I,IV

 355  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  ΠΑΝΕΠ  I,IV

 368  Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  I,IV

 613  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  ΤΕΙ  I,IV

 614  Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)  ΤΕΙ  I,IV

 730  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  I,IV

 741  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  I,IV

 212  Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  II,III

 250  Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  II,III

 263  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 265  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 267  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 269  Χημείας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 270  Χημείας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  II,III

 271  Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών  ΠΑΝΕΠ  II,III

 273  Γεωπονίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 274  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 275  Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  ΠΑΝΕΠ  II,III

 276  Περιβάλλοντος, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  II,III

 277  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 279  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 280  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ΠΑΝΕΠ  II,III

 281  Βιολογίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 282  Βιολογίας, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  II,III

 284  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 290  Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  II,III

 323  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 324  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 325  Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,III
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 327  Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 328  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 360  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 369  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  II,III

 372  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  II,III

 388  Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,III

 515  Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  II,III

 546  Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  II,III

 550  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης  ΤΕΙ  II,III

 551  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  II,III

 553  Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  II,III

 557  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  II,III

 684  Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,III

 685  Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,III

 717  Τεχνολογίας Τροφίμων  ΤΕΙ  II,III

 739  Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  II,III

 752  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  II,III

 757  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου  ΤΕΙ  II,III

 758  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης  ΤΕΙ  II,III

 759  Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ  II,III

 760  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  II,III

 761  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  II,III

 762  Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  II,III

 555  Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  II,III,IV

98  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 99  Πληροφορικής, Θεσσαλίας  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 216  Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 222  Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 224  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 230  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 238  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 262  Ψηφιακών Συστημάτων  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 310  Γεωγραφίας, Αιγαίου  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 318  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 329  Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 330  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 333  Πληροφορικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 335  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 336  Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας  ΠΑΝΕΠ  II,IV
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 338  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 339  Πληροφορικής  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 366  Πληροφορικής, Ιονίου  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 389  Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 390  Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 412  Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 505  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  ΤΕΙ  II,IV

 506  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  II,IV

 522  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  II,IV

 529  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου  ΤΕΙ  II,IV

 674  Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 675  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής  ΠΑΝΕΠ  II,IV

 697  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων  ΤΕΙ  II,IV

 698  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση  ΤΕΙ  II,IV

 703  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  II,IV

 705  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  II,IV

 709  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  II,IV

 710  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου  ΤΕΙ  II,IV

 712  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  ΤΕΙ  II,IV

 720  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  ΤΕΙ  II,IV

 722  Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας  ΤΕΙ  II,IV

 723  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας  ΤΕΙ  II,IV

 724  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  ΤΕΙ  II,IV

 725  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης  ΤΕΙ  II,IV

 727  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  II,IV

 735  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  II,IV

 736  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας  ΤΕΙ  II,IV

 750  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας  ΤΕΙ  II,IV

 817  Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  II,IV

 818  Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά  ΣΧ.ΕΝΣΤ.  II,IV

 326  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας  ΠΑΝΕΠ  III,IV

 353  Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης  ΠΑΝΕΠ  III,IV
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