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Τμ. ΠΕΔΙΟ 2014 2013 2014 2013

 639   III   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   Θεσ/νίκη   12659   12570   87   83 

 637   III   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   Αθήνα   12920   12891   77   69 

 599   I   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   Αθήνα   12040   11813   76   69 

 601   I   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   Θεσ/νίκη   11741   11265   70   69 

 592   IV 
 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση 

(Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ)   Κοζάνη   6822   7497   144   83 

 521   IV   Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής)   Αθήνα   12869   13497   60   59 

 550   II,IV   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Ανατ. Μακεδ. & 

Θράκης   Δράμα   6936   7391   127   91 

 551   II,IV   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Στερεάς Ελλάδας   Καρπενήσι   6723   7255   129   83 

 633   III   Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & 

Κοινοτικής Υγείας)   Αθήνα   12254   11964   69   69 

 719   III   Διατροφής & Διαιτολογίας   Θεσ/νίκη   14586   14212   69   69 

 747   III   Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας   Καρδίτσα   12616   12572   87   69 

 628   III   Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης   Σητεία   11929   11596   103   69 

 605   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Θεσ/νίκη   10517   10604   72   70 

 603   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Αθήνα   12227   12034   62   59 

 770   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. 

Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Γρεβενά   4522   4267   103   69 

 610   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, 

Ηπείρου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Ηγουμενίτσα   5086   4215   86   69 

 609   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, 

Θεσσαλίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Λάρισα   5128   7668   110   90 

 771   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, 

Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Λευκάδα   4054   4354   120   90 

 611   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, 

Κρήτης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Ηράκλειο   5008   7189   82   65 

 604   V   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, 

Πειραιά / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Πειραιάς   10955   10734   74   70 

 715   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων)   Πειραιάς   11608   11450   69   69 

 585   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων)   Αθήνα   12147   11904   58   58 

 777   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων)   Θεσ/νίκη   11149   11153   69   69 

 587   IV,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης   Καβάλα   8071   8706   122   90 

 766   IV,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας   Πάτρα   10166   10193   138   103 

 765   IV,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας   Μεσολόγγι   7670   8340   144   124 

 596   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη   7134   8242   123   103 

 734   IV,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική 

Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Γρεβενά   7144   8013   107   69 

 602   I,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων)   Ηγουμενίτσα   11058   10482   90   69 

 591   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. 

Δ. Επιχ/σεων)   Λάρισα   8884   9478   87   69 

 764   IV,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση 

(Τμ. Δ. Επιχ/σεων)   Λευκάδα   7243   7986   107   90 

 595   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας   Σέρρες   7690   9110   139   103 

 751   IV,V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης   Αγ. Νικόλαος   7596   8268   144   103 

 593   V   Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων)   Ηράκλειο   9041   9348   72   58 

 631   V   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων)   Αθήνα   10796   10896   58   58 

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ



 594   V   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών)   Καλαμάτα   6900   7998   124   90 

 549   IV,V   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας   Κατερίνη   7183   8279   123   90 

 740   IV,V   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας   Θήβα   7682   8743   143   103 

 756   I,V   Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών 

Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας   Πύργος   10788   10286   145   103 

 755   I,V   Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών & 

Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας   Άμφισσα   10893   10254   90   90 

 497   IV   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπ/κών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών )   Αθήνα   9543   9720   69   55 

 507   IV   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπ/κών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών )   Αθήνα   9448   9629   69   55 

 477   IV   Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   Αθήνα   10180   10317   69   55 

 776   IV   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   Αθήνα   9685   10019   69   55 

 619   III   Εργοθεραπείας   Αθήνα   15564   15396   76   69 

 519   IV   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού 

Αντικειμένων   Αθήνα   12338   14531   70   59 

 483   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Πειραιάς   10672   10341   69   69 

 493   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης   Καβάλα   7022   7762   140   103 

 487   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας   Πάτρα   8333   8832   105   83 

 495   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη   7049   7638   138   90 

 489   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας   Λάρισα   7899   8420   106   83 

 491   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης   Ηράκλειο   7516   8035   89   69 

 499   IV   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας   Χαλκίδα   8388   9005   104   83 

 503   IV   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Πειραιάς   10084   9849   69   69 

 505   IV   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Θεσ/νίκη   9833   9748   106   103 

 501   IV   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Αθήνα   10521   10256   69   58 

 709   IV   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης   Χανιά   7353   7977   108   84 

 705   IV   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας   Λαμία   7761   8371   107   83 

 623   III   Ιατρικών Εργαστηρίων   Θεσ/νίκη   13927   13765   70   69 

 621   III   Ιατρικών Εργαστηρίων   Αθήνα   14240   13981   69   69 

 625   III   Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας   Λάρισα   12763   12462   86   69 

 701   IV   Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ   Πειραιάς   8358   8764   55   55 

 667   III   Κοινοτικής Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δημόσιας Υγείας & 

Κοινοτικής Υγείας)   Αθήνα   11898   11479   69   69 

 661   I   Κοινωνικής Εργασίας   Αθήνα   14076   14066   76   69 

 643   I   Κοινωνικής Εργασίας, Κρήτης   Ηράκλειο   12223   11716   86   69 

 696   I,II   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ηπείρου   Αρτα   10527   10141   72   51 

 561   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Θεσ/νίκη   11612   11725   103   103 

 559   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Πειραιάς   12295   12059   103   103 

 569   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης   Καβάλα   7882   9056   145   103 

 774   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας   Μεσολόγγι   7565   8884   159   103 

 773   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη   7635   8840   138   103 

 775   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου   Πρέβεζα   7296   8574   146   103 

 565   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας   Λάρισα   9966   10118   132   103 

 575   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας   Σέρρες   8933   9964   141   103 

 772   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης   Ηράκλειο   9205   9635   142   103 

 731   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου   Καλαμάτα   8606   9088   141   103 

 577   V   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας   Χαλκίδα   10054   10631   174   103 

 618   III   Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας   Πάτρα   14717   14254   86   69 

 620   III   Λογοθεραπείας, Ηπείρου   Ιωάννινα   14555   14381   103   69 

 655   III   Μαιευτικής   Αθήνα   14785   14696   77   69 

 657   III   Μαιευτικής   Θεσ/νίκη   13974   13644   55   55 

 662   III   Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας   Πτολεμαΐδα   12665   11993   91   69 



 514   IV 
 Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας /Εισ. Κατεύθυνση 

(Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ)   Κοζάνη   6584   7316   127   76 

 714   IV   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Πειραιάς   11039   10755   69   69 

 720   IV   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Θεσ/νίκη   10816   10842   69   69 

 722   IV   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας   Χαλκίδα   8801   9217   140   83 

 480   IV   Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ   Αθήνα   11586   11646   77   69 

 721   IV   Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / 

Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών 

Αντιρρύπανσης ΤΕ)   Κοζάνη   6507   7233   127   76 

 512   IV   Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ   Αθήνα   10889   11031   69   58 

 713   IV   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ   Πειραιάς   11594   11115   86   83 

 644   IV   Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης   Ρέθυμνο   6777   7513   103   69 

 712   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ   Θεσ/νίκη   11698   11535   103   93 

 711   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ   Αθήνα   12925   12268   69   69 

 724   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης   Καβάλα   8125   8136   143   97 

 736   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας   Ναύπακτος   7514   8126   144   103 

 735   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας   Καστοριά   7292   7701   144   103 

 710   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηπείρου   Αρτα   7559   8115   107   69 

 723   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Θεσσαλίας   Λάρισα   8994   9150   141   103 

 727   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας   Σέρρες   9304   9245   105   83 

 725   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Κρήτης   Ηράκλειο   8948   9267   107   83 

 529   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πελοποννήσου   Σπάρτη   7295   7966   124   93 

 506   IV   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας   Λαμία   8449   8756   142   103 

 737   IV   Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας   Χαλκίδα   8675   9176   104   83 

 513   IV   Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. 

Μακεδ. & Θράκης / Εισ. Κατ. (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & 

Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ)   Καβάλα   8002   8370   90   69 

 509   IV   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & 

Γεωπληρ/ικής ΤΕ)   Αθήνα   9863   9785   58   58 

 510   IV   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Κεντρ. 

Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών 

Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ)   Σέρρες   7680   8231   72   55 

 532   IV   Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης   Χανιά   6996   7770   107   83 

 461   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ   Πειραιάς   12393   11708   69   69 

 471   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & 

Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ)   Καβάλα   7601   8138   90   69 

 465   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας   Πάτρα   9590   9546   106   83 

 473   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ. (Τμ. 

Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ)   Κοζάνη   7174   8031   144   83 

 467   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας   Λάρισα   8773   8891   106   83 

 475   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας   Σέρρες   8253   8555   107   76 

 767   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης   Ηράκλειο   8096   8621   91   69 

 479   IV   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας   Χαλκίδα   9189   9328   106   83 

 516   IV   Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ   Θεσ/νίκη   9930   9411   86   83 

 511   IV   Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ   Αθήνα   11289   11008   69   58 

 647   III   Νοσηλευτικής   Θεσ/νίκη   13235   13211   69   69 

 645   III   Νοσηλευτικής   Αθήνα   13100   13085   138   124 

 744   III   Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης   Διδυμότειχο   11288   10928   141   103 

 649   III   Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας   Πάτρα   12138   12006   141   103 

 654   III   Νοσηλευτικής, Ηπείρου   Ιωάννινα   11918   11816   108   69 

 651   III   Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας   Λάρισα   11785   11686   125   93 

 653   III   Νοσηλευτικής, Κρήτης   Ηράκλειο   11524   11233   109   83 

 652   III   Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας   Λαμία   11577   11376   143   103 

 629   III   Οδοντικής Τεχνολογίας   Αθήνα   13739   13501   70   69 



 718   IV   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   Αθήνα   10719   10479   69   69 

 752   IV 
 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης   Δράμα   8145   7523   87   69 

 635   III   Οπτικής & Οπτομετρίας   Αθήνα   12848   12659   69   69 

 445   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ   Πειραιάς   10401   10261   69   69 

 447   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ   Θεσ/νίκη   10350   10272   87   76 

 443   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ 

& Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ)   Αθήνα   10189   10025   70   69 

 768   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας   Πάτρα   8889   9142   88   69 

 769   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας   Τρίκαλα   7559   8159   90   69 

 451   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας   Λάρισα   8304   8648   91   69 

 455   IV   Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ. (Τμ. Πολ. 

Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ)   Σέρρες   8692   8754   72   55 

 694   I,II   Προσχολικής Αγωγής   Θεσ/νίκη   13406   13252   58   55 

 690   I,II   Προσχολικής Αγωγής   Αθήνα   14072   14006   69   69 

 692   I,II   Προσχολικής Αγωγής, Ηπείρου   Ιωάννινα   12214   12016   86   69 

 627   III   Ραδιολογίας & Ακτινολογίας   Αθήνα   13462   13149   76   69 

 520   IV   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   Αθήνα   6850   10611   44   42 

 748   I,IV   Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ)   Ζάκυνθος   12599   6916   69   55 

 703   IV   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας   Κιλκίς   6626   7274   111   70 

 522   IV   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας   Καρδίτσα   6720   7431   92   70 

 697   IV   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων   Ληξούρι   6553   7128   91   69 

 555   II,IV   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργιών, Δυτ. Ελλάδας   Μεσολόγγι   6631   7232   104   83 

 517   IV   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. 

Γραφιστικής)   Αθήνα   7525   9448   72   59 

 716   IV   Τεχνολογίας Τροφίμων   Αθήνα   12250   11735   69   69 

 717   IV   Τεχνολογίας Τροφίμων   Θεσ/νίκη   11421   11224   69   69 

 739   IV   Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας   Καρδίτσα   9316   9029   110   90 

 546   II,IV   Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων   Αργοστόλι   8511   7998   108   87 

 515   IV   Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου   Καλαμάτα   9387   9098   107   69 

 698   II,IV   Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισ. 

Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ)   Ζάκυνθος   6820   7299   72   55 

 759   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων   Θεσ/νίκη   10238   9819   138   138 

 557   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας   Αμαλιάδα   7006   7436   147   104 

 762   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα   7480   7570   144   103 

 757   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου   Αρτα   7204   7618   126   91 

 761   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας   Λάρισα   9037   8851   142   103 

 758   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης   Ηράκλειο   7682   7952   144   103 

 760   II,IV   Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου   Καλαμάτα   7564   8108   125   94 

 584   V   Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. 

Επιχ/σεων & Οργανισμών)   Καλαμάτα   6737   7882   127   69 

 613   V   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)   Ρόδος   7516   8401   55   45 

 614   V   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)   Αγ. Νικόλαος   4395   7268   65   38 

 617   III   Φυσικοθεραπείας   Θεσ/νίκη   16022   15513   69   69 

 615   III   Φυσικοθεραπείας   Αθήνα   16291   15860   69   69 

 616   III   Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας   Αίγιο   14770   14435   86   69 

 659   III   Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας   Λαμία   14931   14644   103   69 

 518   IV   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών   Αθήνα   10201   9417   58   59 

 730   I,V   Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας   Καστοριά   10862   10502   146   103 

 741   I,V   Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων   Αργοστόλι   10593      127    














