
 
 ΘΕΜΑ:  
Α. Κακοριςμόσ προγράμματοσ πανελλαδικϊν εξετάςεων ζτουσ 2019 ειδικϊν 
μακθμάτων των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα οικεία Σμιματα.  
Β. Οριςμόσ προκεςμίασ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ των 

υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα ΣΕΦΑΑ. 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ  

Α. Κακορίηουμε το πρόγραμμα των εξετάςεων των Ειδικϊν Μακθμάτων και των 
Μουςικϊν Μακθμάτων των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 
για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικά μακιματα, ωσ ακολοφκωσ:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
και ΜΟΤΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2019 ΓΙΑ 
ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΑ  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΣΑΗ  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  21-6-2019  ΑΓΓΛΙΚΑ  10:00 π.μ  
ΑΒΒΑΣΟ  22-6-2019  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

ΙΠΑΝΙΚΑ  
08.30 π.μ.  
15:30 μ.μ.  

ΔΕΤΣΕΡΑ  24-6-2019  ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ  08.30 π.μ.  
ΣΡΙΣΗ  25-6-2019  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ  08.30 π.μ  
ΣΕΣΑΡΣΗ  26-6-2019  ΓΑΛΛΙΚΑ  08.30 π.μ.  
ΠΕΜΠΣΗ  27-6-2019  ΑΡΜΟΝΙΑ  08.30 π.μ  
ΠΑΡΑΚΕΤΗ  28-6-2019  ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ  

18.00 μ.μ.  

ΑΒΒΑΣΟ  29-6-2019  ΜΟΤΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΓΝΩΗ  

10.00 π.μ.  

ΔΕΤΣΕΡΑ  1-7-2019  ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

08.30 π.μ.  

ΣΡΙΣΗ  2-7-2019  ΙΣΑΛΙΚΑ  08.30 π.μ.  

 
Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ :  
μζχρι τισ 08.00 π.μ. για τα μακιματα με ϊρα εξζταςθσ 08:30 π.μ.,  
μζχρι τισ 15:00 μ.μ. για το μάκθμα με ϊρα εξζταςθσ 15:30 μ.μ.  
μζχρι τισ 09:30 π.μ. για τα μακιματα με ϊρα εξζταςθσ 10:00 π.μ.  
μζχρι τισ 17:30 μ.μ. για το μάκθμα με ϊρα εξζταςθσ 18:00 μ.μ.  
Η διάρκεια εξζταςθσ για τα μακιματα:  
- των ξζνων γλωςςϊν και τθσ Αρμονίασ είναι τρεισ (3) ϊρεσ,  
- των χεδίων ( Ελεφκερο και Γραμμικό) είναι ζξι (6) ϊρεσ,  
- του ειδικοφ μακιματοσ «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων» είναι περίπου 
είκοςι (20) λεπτά.  
- για το μουςικό μάκθμα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» θ εξζταςθ τθσ φωνθτικισ ι 
οργανικισ μουςικισ διαρκεί 2ϋ με 6ϋ λεπτά για κάκε υποψιφιο.  
- για το μουςικό μάκθμα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ», θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ 
Μουςικισ Αντίλθψθσ ζχει διάρκεια 30’ λεπτϊν, ενϊ θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ 
Μουςικισ Γνϊςθσ ζχει διάρκεια 2 ωρϊν.  

Β. Ωσ προθεςμία διεξαγωγήσ Τγειονομικήσ Εξζταςησ και Πρακτικήσ Δοκιμαςίασ των 
υποψθφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για ειςαγωγι ςτα Σμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 
Ακλθτιςμοφ (ΣΕΦΑΑ) ακαδ. ζτουσ 2019-20 ορίηουμε το διάςτθμα από τθν Σρίτθ 18-6-
2019 μζχρι και τθν Παραςκευι 28-6-2019.  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ 


