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26-07-18 

Tο Πρόγραµµα εξετάσεων µαθηµάτων υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έτους 2018 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται το 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 2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα µαθήµατα η 16.00 µ.µ. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. 

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη 
των εξετάσεων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα µαθήµατα ορίζεται στον ως άνω πίνακα. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των µαθηµάτωνν Ελεύθερο και 
Γραµµικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 
για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου. 

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την 
έναρξη των εξετάσεων. 

Β΄ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Η εξέταση υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πραγµατοποιηθεί τις ίδιες ώρες 
σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα. O τόπος εξέτασής τους , εφόσον έχουν αποστείλει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, θα γνωστοποιηθεί µε νεότερο ∆ελτίο Τύπου. Για την παραλαβή του ∆ελτίου 
Εξεταζοµένου λαµβάνουν σχετική ειδοποίηση πριν την έναρξη των εξετάσεων από τη ∆ιεύθυνση Εξετάσεων 
και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Γ΄ 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 ∆ελτίο Εξεταζοµένου τους, από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα 
προσέλθουν για εξετάσεις, την ηµέρα έναρξης των εξετάσεων, και το οποίο θα γνωστοποιηθεί µε σχετικό 
∆ελτίο Τύπου. Στο ίδιο ∆ελτίο Τύπου θα γνωστοποιηθεί ο τόπος εξέτασης των ειδικών µαθηµάτων, καθώς 
και ο τόπος εξέτασης των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

∆΄ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ 

Ο χρόνος Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας των υποψηφίων για επιλογή στα Τµήµατα 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. Έτους 2018-19 ορίζεται το διάστηµα από την 
Πέµπτη 13-9-2018 µέχρι και την Πέµπτη 20-9-2018. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρµόδια Επιτροπή υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής 
δοκιµασίας, προκειµένου να δηλώσουν τις ηµέρες συµµετοχής στις πρακτικές δοκιµασίες. 

http://www.minedu.gov.gr/news/36130-26-07-18-to-programma-eksetaseon-mathimaton-ypopsifion-tis-eidikis-katigorias-ellinon-tou-
eksoterikoy-kai-teknon-ellinon-ypallilon-pou-ypiretoyn-sto-eksoteriko-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-2 


