
 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΓΙΑ 

ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

1) Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο 

ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι) που αναφζρονται και ςτο 

ζντυπο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ:  

α) Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΡΑ / Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΑΡΘ 

/ Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ./ Τουριςτικϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / 

Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Τουριςμοφ Ραν/μίου Αιγαίου / Τουριςμοφ του Ιονίου 

Ραν/μίου εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Αγγλικά».  

β) Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

του ΑΡΘ εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Γαλλικά».  

γ) Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γερμανικισ Γλϊςςασ και 

Φιλολογίασ του ΑΡΘ εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Γερμανικά».  

δ) Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

του ΑΡΘ εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Ιταλικά».  

ε) Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα 

ξζνθσ γλϊςςασ «Ιςπανικά».  

ςτ) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν 

Σπουδϊν του ΡΑ.ΜΑΚ. / Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του 

Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ, Μζςων και Ρολιτιςμοφ του Ραντείου Ραν/μίου 

/ Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του ΕΚΡΑ / Δθμοςιογραφίασ και 

Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΡΘ / Επικοινωνίασ και Ψθφιακϊν Μζςων του 

Ραν/μίου Δυτ. Μακεδονίασ / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του ΡΑ.Δ.Α. / Διοίκθςθσ 

Τουριςμοφ του Ραν/μίου Ρατρϊν / Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ 

όδου και Κριτθσ εξετάηονται ςε ζνα από τα εξήσ ειδικά μαθήματα ξζνων 

γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  

η) Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου 

εξετάηονται ςε δφο από τα εξήσ ειδικά μαθήματα ξζνων γλωςςϊν: «Αγγλικά», 

«Γαλλικά», «Γερμανικά».  

θ) Μουςικϊν Σπουδϊν του ΕΚΡΑ / Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΘ εξετάηονται ςτα 

δφο ειδικά μακιματα «Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν 

Ικανοτήτων».  

κ) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΡ, του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΡΘ και των 

Ρανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ, Ρατρϊν, Δθμοκρίτειου Θράκθσ και Ιωαννίνων / 

Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ του ΡΑ.Δ.Α. / Γραφιςτικισ και Οπτικισ 



 

 

Επικοινωνίασ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ 

Αρχιτεκτονικισ του ΔΙ.ΡΑ.Ε. εξετάηονται ςτα δφο ειδικά μακιματα «Ελεφθερο 

χζδιο» και «Γραμμικό χζδιο». 

2)Σχολζσ, για τθν ειςαγωγι ςτισ οποίεσ απαιτοφνται προκαταρκτικζσ εξετάςεισ:  

Στρατιωτικζσ Σχολζσ 

Αςτυνομικζσ Σχολζσ 

Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ 

Σχολζσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ και  

Σχολζσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 

Πλθ θ διαδικαςία ορίηεται από τθν αντίςτοιχθ προκιρυξθ των εξετάςεων που 

ανακοινϊνεται τθν Άνοιξθ από κάκε Σϊμα ξεχωριςτά. 

3) Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτοφνται πρακτικζσ δοκιμαςίεσ  

ΤΕΦΑΑ 

Για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο/θ υποψιφιοσ/α ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για 

ειςαγωγι ςτα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβάλει και ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ 

Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί απϋ το ςχολείο του 

τθν περίοδο των εξετάςεων προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ 

(αγωνίςματα). 

Οι επιδόςεισ αντιςτοιχοφν ςε βακμοφσ, όπωσ δείχνει ο παρακάτω πίνακασ 

 

Τα ςυνολικά μόρια των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν είναι: ο μζςοσ όροσ των 3 αγωνιςμάτων 

ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα χ2χ100. 

4) Για το  

Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθµίου,  



 

 

το Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθµίου Μακεδονίασ και  

το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθµίου Ιωαννίνων,  

τα απαιτοφμενα μακιματα είναι: 

α) Μουςική Εκτζλεςη και Ερµηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρθςίασ 

των υποψθφίων. Ωσ µουςικό όργανο εννοείται και θ φωνθτικι τζχνθ. 

 β) Μουςική Αντίληψη και Γνϊςη, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο κεωρθτικϊν και 

ακουςτικϊν μουςικϊν γνϊςεων.  

Επιπλζον οι υποψιφιοι μακθτζσ/ριεσ, εξετάηονται μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων των 

ΓΕΛ ςτο μάκθμα Νεοελληνική Γλϊςςα και Λογοτεχνία ΓΕΛ. 

 Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ειςαγωγι του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτα ανωτζρω 3 

Τµιµατα είναι: α) ο/θ υποψιφιοσ/α να επιτφχει ςε κακζνα μουςικό μάκθμα βακμό 

τουλάχιςτον ίςο με το 30% του άριςτα, β) ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των δφο μουςικϊν 

μακθμάτων πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% του άριςτα και γ) ο/θ 

υποψιφιοσ/α να ζχει προςζλκει ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα και 

Λογοτεχνία» των ΓΕΛ. 

Επιςθμάνςεισ 

1)Στα Τμιματα όπου απαιτείται θ εξζταςθ ειδικοφ μαθήματοσ ή πρακτικήσ δοκιμαςίασ 

(αγωνίςματα) για τθν ειςαγωγι υποψθφίων ςε αυτά, λόγω τθσ φφςθσ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου που κεραπεφουν, θ εξζταςθ του ειδικοφ μακιματοσ ι τθσ πρακτικισ 

δοκιμαςίασ γίνεται πανελλαδικά. Σε κάκε ειδικό μάκθμα ο υποψιφιοσ πρζπει να επιτφχει 

βακμολογία τουλάχιςτον ίςθ με το μιςό τθσ προβλεπόμενθσ μζγιςτθσ δυνατισ (βάςθ ςτο 

ειδικό μάκθμα), ενϊ για τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα) δεν ιςχφει θ βάςθ. Για τον 

υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ, προςτίκεται ςτθν βακμολογία των 4 μακθμάτων θ 

βακμολογία που προκφπτει από το γινόμενο του βακμοφ των ειδικϊν μακθμάτων ι 

πρακτικϊν δοκιμαςιϊν με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι (1 ι 2). 

2)Για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων και τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ 

είναι υποχρεωτικό να αναφερκοφν αυτζσ οι επιλογζσ ςτθν αίτθςθ – διλωςθ ςυμμετοχισ. 

3) Οι υποψιφιοι τθσ κατθγορίασ 10% (απόφοιτοι 2018, 2019) αν δεν ζχουν εξεταςτεί ςτα 

ειδικά μακιματα και τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ τθ χρονιά αποφοίτθςισ τουσ δεν μποροφν να 

είναι υποψιφιοι για τισ ςχολζσ και τα τμιματα που απαιτοφν ειδικό μάκθμα/πρακτικι 

δοκιμαςία. 

4) Η βακμολογία ςτο ειδικό μάκθμα προςμετράται μόνο για τθν επιλογι ςτα αντίςτοιχα 

τμιματα. 

Ρθγι: ΥΡΑΙΘ Φ251/160563/Α5/23-11-2020 

 


