
Για οπιζμένα Τμήμαηα ή Σσολέρ ηηρ Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ απαιηούνηαι 

επιπλέον πποϋποθέζειρ ειζαγυγήρ ηυν ςποτηθίυν, υρ ακολούθυρ : 

 1) Σσολέρ ή Τμήμαηα, για ηην ειζαγυγή ζηα οποία απαιηείηαι εξέηαζη ζε ένα ή 

δύο ειδικά μαθήμαηα (ξένερ γλώζζερ, ζσέδια, μοςζική) πος αναθέπονηαι και ζηο 

ένηςπο ηηρ Αίηηζηρ – Δήλυζηρ: α) Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΕΚΠΑ / 

Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ / Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΠΑ.ΠΕΙ. / 

Σνπξηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ ΠΑ.ΠΕΙ. / Οηθνλνκηθήο θαη Δηνίθεζεο Σνπξηζκνύ ηνπ 

Παλ/κίνπ Αηγαίνπ / Σνπξηζκνύ ηνπ Ινλίνπ Παλ/κίνπ εμεηάδνληαη ζην εηδηθό κάζεκα 

μέλεο γιώζζαο «Αγγιηθά». 

β) Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΕΚΠΑ / Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ εμεηάδνληαη ζην αληίζηνηρν εηδηθό κάζεκα μέλεο γιώζζαο 

«Γαιιηθά». 

γ) Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΕΚΠΑ / Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ εμεηάδνληαη ζην αληίζηνηρν εηδηθό κάζεκα μέλεο γιώζζαο 

«Γεξκαληθά». 

 δ) Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΕΚΠΑ / Ιηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

ηνπ ΑΠΘ εμεηάδνληαη ζην αληίζηνηρν εηδηθό κάζεκα μέλεο γιώζζαο «Ιηαιηθά». 

ε) Ιζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΕΚΠΑ εμεηάδνληαη ζην αληίζηνηρν εηδηθό 

κάζεκα μέλεο γιώζζαο «Ιζπαληθά». 

ζη) Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ ΠΑ.ΠΕΙ. / Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ 

πνπδώλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. / Δηεζλώλ, Επξσπατθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ ηνπ 

Παληείνπ Παλ/κίνπ / Επηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ / Επηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ηνπ ΕΚΠΑ / 

Δεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο ηνπ ΑΠΘ / Δηνίθεζεο 

Σνπξηζκνύ ηνπ ΠΑ.Δ.Α. / Δηνίθεζεο Σνπξηζκνύ ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ / Αλώηεξεο 

ρνιέο Σνπξηζηηθήο Εθπαίδεπζεο Ρόδνπ θαη Κξήηεο εμεηάδνληαη ζε έλα από ηα εμήο 

εηδηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ: «Αγγιηθά», «Γαιιηθά», «Γεξκαληθά», «Ιηαιηθά». 

δ) Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 

εμεηάδνληαη ζε δύν από ηα εμήο εηδηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ: «Αγγιηθά», 

«Γαιιηθά», «Γεξκαληθά». 

ε) Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ ΕΚΠΑ / Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ ΑΠΘ εμεηάδνληαη ζηα 

δύν εηδηθά καζήκαηα «Αξκνλία» θαη «Έιεγρνο Μνπζηθώλ Αθνπζηηθώλ Ιθαλνηήησλ». 

ζ) Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΕΜΠ, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ηνπ ΑΠΘ θαη ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ Θεζζαιίαο, Παηξώλ, Δεκνθξίηεηνπ Θξάθεο θαη Ισαλλίλσλ / 

πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο ηνπ ΠΑ.Δ.Α. / Γξαθηζηηθήο θαη 

Οπηηθήο Επηθνηλσλίαο ηνπ ΠΑ.Δ.Α. / Εζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΠΑ.Δ.Α. / 

Εζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΙ.ΠΑ.Ε. εμεηάδνληαη ζηα δύν εηδηθά καζήκαηα 

«Ειεύζεξν ρέδην» θαη «Γξακκηθό ρέδην». Η δήισζε εμέηαζεο ζε εηδηθό κάζεκα 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ/αο ζην εηδηθό κάζεκα θαη ηελ 

εηζαγσγή ζε ρνιέο ή Σκήκαηα πνπ απαηηνύλ εηδηθό κάζεκα. Γηα λα κπνξέζεη ηειηθά 

λα ζπκκεηάζρεη ν/ε ππνςήθηνο/α ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή ζε 



ρνιέο/Σκήκαηα κε εηδηθά καζήκαηα απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε θαζέλα από 

απηά (βαζκνινγηθή βάζε ην 10 κε άξηζηα ην 20). 

2) Σσολέρ, για ηην ειζαγυγή ζηιρ οποίερ απαιηούνηαι πποκαηαπκηικέρ εξεηάζειρ 

(Σηπαηιυηικέρ Σσολέρ/Αζηςνομικέρ Σσολέρ/Σσολέρ Πςποζβεζηικήρ 

Ακαδημίαρ/Σσολέρ ηος Λιμενικού Σώμαηορ και Σσολέρ Ακαδημίαρ Εμποπικού 

Ναςηικού. 

3) Τμήμαηα, για ηην ειζαγυγή ζηα οποία απαιηούνηαι ππακηικέρ δοκιμαζίερ 

(ΤΕΦΑΑ). Όζνη επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΕΦΑΑ, πξέπεη ζηελ Αίηεζε-

Δήισζε λα ην δειώζνπλ ππνρξεσηηθά, γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

αγσλίζκαηα. Γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν/ε ππνςήθηνο/α ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΕΦΑΑ απαηηείηαη λα ππνβάιεη θαη ζρεηηθή 

αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα 

πιεξνθνξεζεί από ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα). 

Τπνςήθηνο/α πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Δήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα 

ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, 

ρνιέο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαη ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, 

κπνξεί ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο/α γηα απηέο, αξθεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία 

πνπ νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ. 

Τπνςήθηνο/α πνπ κε ηελ Αίηεζε-Δήισζε δελ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθό κάζεκα, δελ 

ζα κπνξέζεη λα εμεηαζηεί ζε απηό, ελώ αλ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθό κάζεκα θαη 

ηειηθά δελ ην εμεηαζηεί, απιώο ζα απνθιεηζηεί από ηα Σκήκαηα πνπ απαηηνύλ 

εμέηαζε ζε απηό. 

Αληίζεηα, ν ππνςήθηνο γηα ηα ΣΕΦΑΑ πξέπεη λα δειώζεη ππνρξεσηηθά ην ζηνηρείν 

19.ε)6) γηα λα κπνξέζεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο 

εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί από ην ζρνιείν ηνπ ηελ 

πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηα αγσλίζκαηα γηα ηα ΣΕΦΑΑ. 

4) Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ Αλώηαησλ Εθθιεζηαζηηθώλ 

Αθαδεκηώλ πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη. Εηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην 

Πξόγξακκα Ιεξαηηθώλ πνπδώλ γίλνληαη δεθηνί κόλν άξξελεο ππνςήθηνη. 

Πεξηζζόηεξα: http://sep4u.gr/36227/tmimata-i-scholes-tis-tritovathmias-ekpaidefsis-

apaitountai-epipleon-proypotheseis-eisagogis-ton-ypopsifion-eidika-mathimata 
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