
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

----- 

       Μαρούσι, 27.5.2021 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα: Πρόγραµµα πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 Α) ειδικών µαθηµάτων και Β) 
πρακτικής δοκιµασίας για τα ΤΕΦΑΑ. 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι µε Υπουργική Απόφαση της Υπουργού, 
Νίκης Κεραµέως, καθορίστηκε το πρόγραµµα εξετάσεων των ειδικών µαθηµάτων και των µουσικών 
µαθηµάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τµήµατα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους όπως και η 
προθεσµία διεξαγωγής υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα 
ΤΕΦΑΑ. 

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.µ. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.µ. 
ΠΕΜΠΤΗ 1/7/2021 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 8:30 π.µ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2021 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 8:30 π.µ. 
∆ΕΥΤΕΡΑ 5/7/2021 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.µ. 
ΤΡΙΤΗ 6/7/2021 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.µ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7/2021 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.µ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/7/2021 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.µ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7/2021 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 µ.µ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 12:30 µ.µ. 
∆ΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.µ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης: 

- µέχρι τις 08.00 π.µ. για τα µαθήµατα µε ώρα εξέτασης 08:30 π.µ., 

- µέχρι τις 09:30 π.µ. για το µάθηµα µε ώρα εξέτασης 10:00 π.µ. 

- µέχρι τις 16:00 µ.µ. για το µάθηµα µε ώρα εξέτασης 16:30 µ.µ. και 

- µέχρι τις 12:00 µ.µ. για το µάθηµα µε ώρα εξέτασης 12:30 µ.µ. 

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) Ως προθεσµία διεξαγωγής Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας των υποψηφίων 
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 
2021-22 ορίζουµε το διάστηµα από την Πέµπτη 24-6-2021 µέχρι και την Τετάρτη 7-7-2021. 

https://www.minedu.gov.gr/rss/48793-27-05-21-programma-panelladikon-eksetaseon-2021-a-eidikon-mathimaton-kai-v-praktikis-

dokimasias-gia-ta-tefaa  


