
 
 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) 

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21-6-2014 ΑΓΓΛΙΚΑ 10.00 π.μ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-6-2014 
ΓΑΛΛΙΚΑ  

08.30 π.μ. 

ΤΡΙΤΗ 24-6-2014 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 08.30 π.μ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-6-2014 
ΑΡΜΟΝΙΑ  

08.30 π.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ 26-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  08.30 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-6-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-6-2014 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  08.30 π.μ 

ΙΤΑΛΙΚΑ 08.30 π.μ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-6-2014 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ  16.00 μ.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. και  

μέχρι τις  15.30 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16.00 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 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά. 

 

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν γραπτώς στα Αγγλικά σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την 

Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα σε εξεταστικά κέντρα ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 

Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, 

από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του 

Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.   

 

 

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψήφιων για 

εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2014-15 ορίζουμε το 

διάστημα από τη Δευτέρα 23 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014. Περί τα μέσα Ιουνίου οι 

ενδιαφερόμενοι μαθητές και απόφοιτοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014, από τα Λύκειά 

τους και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δ.Ε. θα πληροφορηθούν που και πότε ακριβώς θα εξεταστούν στα 

αγωνίσματα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι είναι υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) δεν θα συμμετάσχουν εκ 

νέου στις εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά θα συνυπολογιστούν τα μόρια που πέτυχαν στην τελευταία εξέτασή τους 

στα αγωνίσματα.   

 


