
27-05-21  Ππόγπαμμα πανελλαδικών Δξεηάζεων 2021 Α) ειδικών μαθημάηων  και  Β) 

ππακηικήρ δοκιμαζίαρ για ηα ΤΔΦΑΑ. 

Από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν ανακοινώνεηαι όηι με Υποςπγική 

Απόθαζη ηηρ Υποςπγού, Νίκηρ Κεπαμέυρ, καθοπίζηηκε ηο ππόγπαμμα εξεηάζευν ηυν 

ειδικών μαθημάηυν και ηυν μοςζικών μαθημάηυν για ειζαγυγή ςποτηθίυν ζε Τμήμαηα ζηα 

οποία απαιηείηαι η εξέηαζή ηοςρ όπυρ και η  πποθεζμία διεξαγυγήρ ςγειονομικήρ εξέηαζηρ 

και ππακηικήρ δοκιμαζίαρ ηυν ςποτηθίυν για ειζαγυγή ζηα ΤΕΦΑΑ.  

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ και ΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2021 ΓΙΑ ΓΕΛ & 
ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΣΑΗ 

ΣΡΙΣΗ 29/6/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ. 

ΣΔΣΑΡΣΗ 30/6/2021 ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ. 

ΠΔΜΠΣΗ 1/7/2021 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ  8:30 π.μ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2/7/2021 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 8:30 π.μ. 

ΓΔΤΣΔΡΑ 5/7/2021 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ. 

ΣΡΙΣΗ 6/7/2021 ΙΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 7/7/2021 ΙΣΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ 

ΠΔΜΠΣΗ 8/7/2021 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 9/7/2021 ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΙΚΧΝ 
ΑΚΟΤΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ 16:30 μ.μ. 

ΑΒΒΑΣΟ 10/7/2021 ΜΟΤΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΚΑΙ ΓΝΧΗ 12:30 μ.μ. 

ΓΔΤΣΔΡΑ 12/7/2021 ΜΟΤΙΚΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ 
ΔΡΜΗΝΔΙΑ 8:30 π.μ 

Οι ςποτήθιοι ππέπει να πποζέπσονηαι ζηιρ αίθοςζερ εξέηαζηρ :  

μέσπι ηιρ 08.00 π.μ. για ηα μαθήμαηα με ώπα εξέηαζηρ 08:30 π.μ.,  

μέσπι ηιρ 09:30 π.μ. για ηο μάθημα με ώπα εξέηαζηρ 10:00 π.μ.  

μέσπι ηιρ 16:00 μ.μ. για ηο μάθημα με ώπα εξέηαζηρ 16:30 μ.μ. και 

μέσπι ηιρ 12:00 μ.μ. για ηο μάθημα με ώπα εξέηαζηρ 12:30 μ.μ. 

Η διάπκεια εξέηαζηρ για ηα μαθήμαηα:  

- ηυν ξένυν γλυζζών και ηηρ Απμονίαρ είναι ηπειρ (3) ώπερ,  

- ηυν Σσεδίυν ( Ελεύθεπο και Γπαμμικό) είναι έξι (6) ώπερ,  



- ηος ειδικού μαθήμαηορ «Έλεγσορ Μοςζικών Ακοςζηικών Ικανοηήηυν» είναι πεπίπος 

είκοζι (20) λεπηά.  

- για ηο μοςζικό μάθημα «Μοςζική Εκηέλεζη και Επμηνεία» η εξέηαζη ηηρ θυνηηικήρ ή 

οπγανικήρ μοςζικήρ διαπκεί  2΄ με 6΄ λεπηά για κάθε ςποτήθιο.  

- για ηο μοςζικό μάθημα «Μοςζική Ανηίλητη και Γνώζη», η εξέηαζη ζηο ανηικείμενο ηηρ 

Μοςζικήρ Ανηίλητηρ έσει διάπκεια 30’ λεπηών, ενώ η εξέηαζη ζηο ανηικείμενο ηηρ 

Μοςζικήρ Γνώζηρ έσει διάπκεια 2 υπών.  

Β) Ωρ πποθεζμία διεξαγωγήρ Υγειονομικήρ Δξέηαζηρ και Ππακηικήρ Γοκιμαζίαρ ηυν 

ςποτηθίυν (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για ειζαγυγή ζηα Τμήμαηα Επιζηήμηρ Φςζικήρ Αγυγήρ και 

Αθληηιζμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έηοςρ 2021-22 οπίζοςμε ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη 24-6-

2021 μέχπι και ηην Τεηάπηη  7-7-2021. 


