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                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:   Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών 
μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2019 και ορισμός 
προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα  ΤΕΦΑΑ. 
 

 Έχοντας υπόψη:  

1.   Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α’ 188) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 32  του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38).  
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 7 της με αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007(Β’ 272) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α 
της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν.2909/2001 (Α’ 90)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ.Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υπουργικής Απόφασης 
«Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε 
ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε 
ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της 
εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). 
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α1.   Καθορίζεται το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού 
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία «Ελλήνων του εξωτερικού και 
τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», έτους 2019 ως ακολούθως : 

 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ B΄  
    ----- 

            
                                
                                 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                      Μαρούσι,  22 -  7 - 2019  

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ.153/117822/Α5 
email: dode@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: M. Kολαϊτη 
Τηλέφωνο :  2103442661 
Fax: 210-3442075                                                                               

                                     ΑΠΟΦΑΣΗ 

     

                                                   
                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                     ----- 

http://www.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω5264653ΠΣ-80Α
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) 

ΤΡΙΤΗ  3-9-2019 - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4-9-2019 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

&ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 5-9-2019 - ΙΣΤΟΡΙΑ 
- ΦΥΣΙΚΗ 

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6-9-2019 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
- ΧΗΜΕΙΑ 

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7-9-2019 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις 
αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.  
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.  
 

Α2. Καθορίζεται το πρόγραμμα εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων των 
υποψηφίων με την ειδική κατηγορία «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο εξωτερικό», έτους 2019 για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση 
σε ειδικά μαθήματα, ως ακολούθως: 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9-9-2019 ΑΓΓΛΙΚΑ  16:00 μ.μ 

ΤΡΙΤΗ 10-9-2019 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ  

12:30 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11-9-2019 
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

12:30 μ.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ 12-9-2019 ΑΡΜΟΝΙΑ 
 

16:00 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-9-2019 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:00 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-9-2019 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ  16:00 μ.μ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16-9-2019 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 ΓΑΛΛΙΚΑ 

08:30 π.μ. 

16:00 μ.μ 
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ΤΡΙΤΗ 17-9-2019 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

12:30 μ.μ. 

16:30 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ  18-9-2019 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 16:00 μ.μ. 

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των 
εξετάσεων. 
 
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: 
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,  
- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες, 
- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά. 
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής 
διαρκεί  2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.  
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης 
έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών. 
 
Β. Ο χρόνος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα Τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδ. έτους 2019-20 ορίζεται το διάστημα από την 
Τετάρτη 11-9-2019 μέχρι και την Τετάρτη 18-9-2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια 
Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής 
στις πρακτικές δοκιμασίες. 

Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται, εφόσον έχουν αποστείλει τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις ίδιες ώρες και στα ίδια μαθήματα από 
επιτροπή που θα λειτουργήσει σε Κέντρο, το οποίο θα οριστεί με νεότερη Υπουργική Απόφαση. Για την παραλαβή 
του Δελτίου Εξεταζομένου και για τον τόπο εξέτασης, λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση πριν την έναρξη των 
εξετάσεων από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

        Δ. ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

 Οι εξετάσεις σ’ όλα τα μαθήματα, διενεργούνται στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του 
κάθε υποψηφίου.  
Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου τους, από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα προσέλθουν 
για εξετάσεις, την ημέρα έναρξης των εξετάσεων, και το οποίο θα γνωστοποιηθεί με σχετικό δελτίο τύπου. Στο 
ίδιο Δελτίο Τύπου θα γνωστοποιηθεί ο τόπος εξέτασης των ειδικών και των μουσικών μαθημάτων, καθώς και ο 
τόπος εξέτασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

                                                                                                                                                                            Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                                                                               

            ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφ. κ.κ. Υπουργού,    
2. Δ/νση  Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Β/θμιας Εκπ/σης  
3. Γενική Διεύθυνση ΨΣΥΕ    
4. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων      
 5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων     
 6. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήματα Α΄ και Β΄  
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