
 
19.  Ο/Θ  παρακάτω υπογράφ………. δθλϊνω  ότι τα ανωτζρω ατομικά μου ςτοιχεία είναι ακριβι.  
Επίςθσ δθλϊνω με τθν  ζνδειξη Χ   ι   ςυμπληρϊνω ςτο αντίςτοιχο γκρι κενό πλαίςιο, τισ παρακάτω επιλογζσ: 
 
α) Τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα τρία (3) κοινά μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτϊ πανελλαδικά (επίλεξε με Χ) 

ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 1. ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ     2. ΙΣΤΟΙΑ     3. ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ  

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ           1. ΦΥΣΙΚΘ                         2. ΧΘΜΕΙΑ      3. ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ  

ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ 1. ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ            2. Α.Ε.Ρ.Ρ.     3. ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ  

 

β) Το τζταρτο (4ο) μάκθμα ςτο οποίο κα εξεταςτϊ πανελλαδικά για να ζχω πρόςβαςθ ςε ζνα (1) Επιςτθμονικό Ρεδίο 
(ςυμπλιρωςε) 
 

 

γ) Το πζμπτο (5ο) μάκθμα ςτο οποίο κα εξεταςτϊ πανελλαδικά για να ζχω πρόςβαςθ ςε δφο (2) Επιςτθμονικά Ρεδία 
(ςυμπλιρωςε) 
 

 

δ) Τα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμϊ να εξεταςτϊ (επίλεξε με Χ) 
1) ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ  
 2) ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

3) ΑΓΓΛΙΚΑ  
4) ΓΑΛΛΙΚΑ  
5) ΓΕΜΑΝΙΚΑ  
6) ΙΤΑΛΙΚΑ  
7) ΙΣΡΑΝΙΚΑ  
8) ΑΜΟΝΙΑ  
9) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΘΤΩΝ 

 

 
Τα 2 μουςικά μακιματα για τα 3 Μουςικά Τμιματα με τθ νζα διαδικαςία ειςαγωγισ. 
10) ΜΟΥΣΙΚΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΕΜΘΝΕΙΑ 
11) ΜΟΥΣΙΚΘ ΑΝΤΙΛΘΨΘ ΚΑΙ ΓΝΩΣΘ 
Αν επιλζξεισ αυτό το κουτάκι, πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςεισ και το ΡΑΑΤΘΜΑ 

 

 
ε)Αν τυχόν επικυμϊ να είμαι υποψιφιοσ για Σχολζσ Στρατιωτικζσ/Αςτυνομικζσ/Ρυροςβεςτικζσ/Λιμενικοφ (δεν ζχουν αυτό 
το δικαίωμα οι υποψιφιοι με τα εςπερινά ΓΕΛ) , για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, για τα ΤΕΦΑΑ  (επίλεξε με Χ) 
1) ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
3) ΣΧΟΛΕΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ  
4) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
5) ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ  

6) ΤΕΦΑΑ (υποχρεωτική δήλωςη)  

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΩ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ 
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΤΑ………..……………………… Ο/Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΡΙΑ ΣΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ………….……………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:………...                                                                                                                              

 (υπογραφι)                                                             (υπογραφι - ςφραγίδα) 

1.  ΕΠΩΝΤΜΟ:  2. ΟΝΟΜΑ: 

3. ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: 4. ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ: 
5. ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 6. ΤΘΛΕΦΩΝΑ: 

7. ΦΥΛΟ (ΑΓΟΙ ι ΚΟΙΤΣΙ): 8.ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ: 

9. ΜΑΘΘΤΘΣ/ΙΑ (ΝΑΙ ι ΟΧΙ): 10. ΑΡΟΦΟΙΤΟΣ/Θ (ΝΑΙ ι ΟΧΙ): 

11. ΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ  
ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ΓΕΛ (ΝΑΙ ι ΟΧΙ): 

12. ΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ  
ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΛ (ΝΑΙ ι ΟΧΙ): 

13.  Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΘΙΟ:  

14. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ/ΑΣ: 15. ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ: 

16. ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΟΥ/ΘΣ  (περ.10), ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΟΦΟΙΤΘΣΘΣ: 

17. ΑΥΞΩΝ ΑΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ: 

 

18. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ/Α  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεισ το Ραράρτθμα και τίποτα από το παρακάτω ςτοιχείο 19. 

 

ΕΣΟ 2019 

ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ/Α 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ  ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ 
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ (Α-Δ) ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΩΝ ΓΕΛ. 
Υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ/εσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ), οι οποίοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ι τθσ Δϋ τάξθσ εςπερινοφ ΓΕΛ. Με τθν Αίτθςθ – Διλωςθ (Α-Δ) ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει: 
α) Τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ςτα τρία (3) κοινά μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτεί πανελλαδικά, 
β) Το τζταρτο (4ο) μάκθμα ςτο οποίο κα εξεταςτεί πανελλαδικά για να ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα (1) Επιςτθμονικό Ρεδίο, 
γ) Το πζμπτο (5ο) μάκθμα ςτο οποίο κα εξεταςτεί πανελλαδικά για να ζχει πρόςβαςθ ςε δφο (2) Επιςτθμονικά Ρεδία, 
δ) Τα ειδικά μακιματα που τυχόν επικυμεί να εξεταςτεί. 
ε)Αν επικυμεί να είναι υποψιφιοσ  - για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ/Σχολζσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ/Σχολζσ του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψιφιοι με τα εςπερινά ΓΕΛ)  -για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ.  Πςον 
αφορά αυτζσ τισ Σχολζσ επιςθμαίνεται ότι τα ςχετικά ςτοιχεία  τθσ Α-Δ είναι απλϊσ ενδεικτικά τθσ επικυμίασ του υποψθφίου για τθν 
ειςαγωγι ςτα παραπάνω Τμιματα και Σχολζσ. Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για 
ειςαγωγι ςτισ ανωτζρω Σχολζσ πρζπει να υποβάλει οπωςδήποτε και αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό ι ςτθν Αςτυνομία ι ςτθν 
Ρυροςβεςτικι ι ςτο Λιμενικό ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ  προκθρφξεισ  που κα εκδϊςουν  τα 
αρμόδια Υπουργεία. Αντίκετα, ο υποψήφιοσ για τα ΣΕΦΑΑ πρζπει να δθλϊςει υποχρεωτικά το ςτοιχείο 19.ε)6) για να μπορζςει τον 
Ιοφνιο να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί από το 
ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων, ϊςτε να ςυμμετάςχει ςτα αγωνίςματα για τα ΤΕΦΑΑ.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ 
Θ Α-Δ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Λφκειο, από τθν Τετάρτθ 20 μζχρι και τθν Ραραςκευι 29 Μαρτίου, από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του, εκφράηει τθν αυκεντικι βοφλθςθ του ενδιαφερόμενου και δεν 
τροποποιείται. Οι μακθτζσ δθλϊνουν υποχρεωτικά τθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ που ιδθ ζχουν επιλζξει και παρακολουκοφν, ενϊ οι 
απόφοιτοι μποροφν να επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτα μακιματα οποιαςδιποτε Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ. Γενικά οι μακθτζσ 
υποβάλλουν τθν Α-Δ ςτο Λφκειό τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά, ενϊ οι απόφοιτοι κατακζτουν υποχρεωτικά ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του 
τίτλου απόλυςθσ ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Πλοι οι υποψιφιοι κα επιδείξουν ταυτότθτα ι διαβατιριο ι άλλο επίςθμο 
ζγγραφο αποδεικτικό τθσ ταυτοπροςωπίασ τουσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ορκι καταχϊρθςθ του κωδικοφ 13. Υποψιφιοι από ξζνα 
ςχολεία και υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΓΕΛ χρειάηονται επιπλζον προχποκζςεισ ι/και δικαιολογθτικά 
που κα πλθροφορθκοφν από το Λφκειό τουσ. Οι υποψιφιοι για τισ Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ πρζπει να είναι Χριςτιανοί 
Ορκόδοξοι. Ειδικά για τθν ειςαγωγι ςτο Ρρόγραμμα Ιερατικϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί μόνο άρρενεσ υποψιφιοι. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ (αναλφονται ςτη ςχετική εγκφκλιο) 
1. Αν υποψιφιοσ δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί ςε μάκθμα και δεν προςζλκει ςτθν εξζταςθ, τότε κεωρείται ότι εξετάςτθκε και πιρε 
γραπτό βακμό μθδζν (0). Τα μόρια για κάκε πεδίο προκφπτουν από τα τζςςερα μόνο μακιματα του κάκε πεδίου.  
2. Θ επιλογι του 4ου και του 5ου μακιματοσ γενικισ παιδείασ ι προςανατολιςμοφ είναι κακοριςτικι για το ι τα πεδία που κα μπορζςει 
να επιλζξει ο υποψιφιοσ ςτο Μθχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό πρζπει να γίνει με μεγάλθ προςοχι. 
3.  Σχολζσ ι Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα: 
α) Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ / Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / 
Τουριςτικϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του Ραν/μίου Αιγαίου →Αγγλικά.  
β) Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ →Γαλλικά. 
γ) Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ→ Γερμανικά. 
δ) Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ →Ιταλικά. 
ε) Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ →Ιςπανικά. 
ςτ) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΜΑΚ. /  Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και 
Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ, Μζςων και Ρολιτιςμοφ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου / Επικοινωνίασ 
και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του ΕΚΡΑ /  Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΡΘ /  Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του 
ΡΑ.Δ.Α. / Τουριςμοφ του Ιονίου Ραν/μίου / ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ 
των Τμθμάτων Διοίκθςθσ Επιχειριςεων των ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, Δυτικισ Μακεδονίασ, Κριτθσ /  Τουριςτικϊν Επιχειριςεων του ΤΕΙ 
Δυτικισ Ελλάδασ / Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ όδου και Κριτθσ → ςε ζνα από τα εξισ ειδικά μακιματα ξζνων 
γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  
η) Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου →ςε δφο από τα εξισ ειδικά μακιματα ξζνων γλωςςϊν: 
«Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά». 
θ) Μουςικϊν Σπουδϊν του ΕΚΡΑ / Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΘ → ςτα δυο ειδικά μακιματα «Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν 
Ακουςτικϊν Ικανοτιτων». 
κ) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΡ, του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΡΘ και των Ρανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ, Ρατρϊν, Δθμοκρίτειου 
Θράκθσ και Ιωαννίνων /  Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ του ΡΑ.Δ.Α. /  Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ του ΡΑ.Δ.Α. / 
Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων του ΤΕΙ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ → ςτα δφο ειδικά μακιματα «Ελεφκερο Σχζδιο» και «Γραμμικό Σχζδιο». 
Για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτα παραπάνω τμιματα απαιτείται θ 
επιτυχισ εξζταςι του ςε κακζνα από τα αντίςτοιχα ειδικά μακιματα (βακμολογικι βάςθ του 10 με άριςτα το 20). 

ΟΔΗΓΙΕ  ΤΜΠΛΗΡΩΗ  ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ 
ΡΑΑΓΑΦΟΙ 1-12 και 13:  Συμπλιρωςε με κεφαλαία ευανάγνωςτα γράμματα/αρικμοφσ τα ηθτοφμενα ςτοιχεία.  
ΡΑΑΓΑΦΟΙ 14-17: Αυτά τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από το Λφκειο, ΟΧΙ από τον υποψιφιο. 
ΡΑΑΓΑΦΟΣ 18 :  Επιλζγεισ με Χ, αν είςαι υποψιφιοσ/α ΜΟΝΟ για τα 3 Μουςικά Τμιματα με τθ νζα διαδικαςία ειςαγωγισ 
    19α : Επιλζγεισ με Χ μία Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ (βοθκθτικά αναφζρονται και τα 3 κοινά μακιματα τθσ Ομάδασ). 
    19β:  Συμπλθρϊνεισ τον τίτλο του 4

ου
 μακιματοσ για να ζχεισ πρόςβαςθ ςε 1 μόνο πεδίο. 

    19γ:  Συμπλθρϊνεισ τον τίτλο του 5
ου

 μακιματοσ, αν κζλεισ να ζχεισ πρόςβαςθ και ςε δεφτερο πεδίο. 
    19δ:  Επιλζγεισ με Χ, αν επικυμείσ να εξεταςτείσ πανελλαδικά ςε κάποιο/α από τα ειδικά μακιματα. 
    19ε:  Επιλζγεισ με Χ, αν επικυμείσ κάποια/εσ από τισ επιλογζσ (θ διλωςθ για τα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτικι). 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 18 και 19. δ) 10+11):  Πποιοσ υποψιφιοσ/α επιλζξει ι το 18 ι το 19. δ) 10+11, απαιτείται επιπλζον να υποβάλει και             
τθ ςχετικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ (ΡΑΑΤΘΜΑ) για τα 3 Μουςικά Τμιματα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ / ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ για τα 3 μουςικά Σμήματα με τη νζα διαδικαςία ειςαγωγήσ. 
 

Πποιοσ υποψιφιοσ/α (μακθτισ ι απόφοιτοσ) επζλεξε τθν προτίμθςθ 18 ι  19. δ) 10+11),  πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςει 
και τθν παροφςα Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ, που αφορά μόνο  
- το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθµίου,  
- το Τµιµα Μουςικισ Επιςτιµθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθµίου Μακεδονίασ, 
 - το Τµιµα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθµίου Ιωαννίνων 

 
Επίλεξε μία από τισ δφο παρακάτω προτιμιςεισ (18 ι 19δ) 

18. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ/Α ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  
Άρα κα εξεταςτϊ ΜΟΝΟ ςτθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και ςτα 2 μουςικά μακιματα Μουςικι εκτζλεςθ και Ερμθνεία & 
Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ. 

 

19 δ. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ/Α ΓΙΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΑ  3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 
ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

 

 
Με τθ νζα διαδικαςία ειςαγωγισ ςτα 3 μουςικά Τμιματα, πζρα από τθ ςυμμετοχι μου ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ςτο μάκθμα 
«Νεοελλθνικι Γλϊςςα», κα εξεταςτϊ και ςτα 2 μουςικά μακιματα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία» και «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ».  
1. Το μάκθμα  Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία περιλαμβάνει τθν εξζταςθ κομματιϊν είδουσ  α) Λόγιασ Δυτικισ Μουςικισ παράδοςθσ,  β) Τηαη  
ι άλλθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ζκφραςθσ, γ) Ραραδοςιακισ, λαϊκισ μουςικισ παράδοςθσ ι βυηαντινισ μουςικισ. 
Ο υποψήφιοσ επιλζγει να εξεταςτεί ςε ζνα από τα παραπάνω είδη και ςε ζνα μουςικό όργανο (ωσ µουςικό όργανο εννοείται και η φωνητική 
τζχνη) και ςυγκεκριμζνα: 
α) από τθ Λόγια Δυτικι Μουςικι παράδοςθ: δφο ςυνκζςεισ διαφορετικοφ φφουσ και περιόδου θ μία αργισ και θ άλλθ γριγορθσ ρυκμικισ 
αγωγισ, μζτριασ δεξιοτεχνικισ και ερμθνευτικισ δυςκολίασ, με ακρίβεια ςτθν μουςικι απόδοςθ. 
β) από τθν Τηαη ι άλλθ ςφγχρονθ μουςικι ζκφραςθ: δυο ςυνκζςεισ μία αργισ και μία γριγορθσ ρυκμικισ αγωγισ από το ρεπερτόριο τθσ Τηαη, 
ροκ ι άλλου ςφγχρονου μουςικοφ είδουσ με ςυμβατό ςφντομο αυτοςχεδιαςμό και απόδοςθ φφουσ (ςτιλ). 
γ) από τθν Βυηαντινι μουςικι ι Ραραδοςιακι, λαϊκι μουςικι παράδοςθ: δυο κομμάτια επιλεγμζνα με γνϊμονα τον πρωταγωνιςτικό ρόλο του 
εξεταηόμενου οργάνου ι φωνισ, με ςυμβατό ςφντομο αυτοςχεδιαςμό (ταξίμι). Στθ φωνθτικι εξζταςθ δεν προβλζπεται αυτοςχεδιαςμόσ. 
Θ ανωτζρω εξζταςθ τθσ φωνθτικισ ι οργανικισ μουςικισ διαρκεί  2ϋ με 6ϋ λεπτά. Κάκε υποψιφιοσ εξετάηεται ςε ζνα από τα δφο 
κομμάτια/ςυνκζςεισ, τθν επιλογι του οποίου αποφαςίηει θ εξεταςτικι επιτροπι.  Αν ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει ζργα μεγαλφτερθσ διάρκειασ, θ 
επιτροπι ζχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψιφιο ςτον χρόνο που ζχει κακοριςτεί. Οι υποψιφιοι πρζπει να φζρουν μαηί τουσ το όργανο που 
ζχουν επιλζξει, με εξαίρεςθ το πιάνο από τα πλθκτροφόρα και τα ντραμσ και τφμπανα ςυμφωνικισ ορχιςτρασ από τα κρουςτά, τα οποία κα 
βρίςκονται ςε κάκε εξεταςτικό κζντρο όπου απαιτείται. Οι υποψιφιοι δίνουν τισ εξετάςεισ χωρίσ να υπάρχει οπτικι επαφι από και με τθν 
εξεταςτικι επιτροπι (πίςω από κουρτίνα ι παραβάν) ςυνοδευόμενοι από επιτθρθτι.  
 
2. Το μάκθμα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» περιλαμβάνει τθν εξζταςθ του αντικειμζνου τθσ Μουςικισ Αντίλθψθσ και του αντικειμζνου τθσ 
Μουςικισ Γνϊςθσ. Θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μουςικισ Αντίλθψθσ διάρκειασ 30’ λεπτϊν περιλαμβάνει αναγνϊριςθ μοτίβων, ρυκμικϊν 
μζτρων, ςυγχορδιϊν, διαδοχισ ςυγχορδιϊν, θχοχρϊματοσ (μουςικϊν χροιϊν).  Θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μουςικισ Γνϊςθσ διάρκειασ 2 
ωρϊν περιλαμβάνει Θεωρία Μουςικισ, Τονικι Αρμονία, ςτοιχεία Μορφολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Μουςικισ, ςτοιχεία βυηαντινισ, 
παραδοςιακισ, λαϊκισ μουςικισ, ςτοιχεία Μουςικισ Τεχνολογίασ.  

 

 
Για το μάκθμα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» οι προτιμιςεισ μου είναι οι παρακάτω: 

(Σε καθζναν από τουσ δφο παρακάτω πίνακεσ i) & ii)  επίλεξε με Χ μία επιλογή ςτο κενό κουτάκι) 
i) Επιλζγω τθν εξζταςθ κομματιϊν ςε ζνα από τα παρακάτω είδθ μουςικισ  

1 Λόγιασ Δυτικισ Μουςικισ παράδοςθσ  

2 Τηαη ι άλλθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ζκφραςθσ,  

3 Βυηαντινισ μουςικισ ι Ραραδοςιακισ, λαϊκισ μουςικισ παράδοςθσ  

 
ii) Επιλζγω φωνι ι όργανο. (Θα ςυμπλθρϊςεισ είτε το κουτάκι 4 είτε το κουτάκι 5.) 
Στο κουτάκι 4 γράφεισ τον κωδικό είτε τθσ φωνισ είτε κάποιου οργάνου, από τον κατάλογο μουςικϊν οργάνων. Αλλιϊσ, αν δεν βρίςκεισ 
το όργανο που κζλεισ να επιλζξεισ, τότε ςτο κουτάκι 5 γράφεισ  χειρόγραφα τθν επιλογι ςου. 

4 Πργανο ι  Φωνι  (γράφεισ ζναν κωδικό)  

5 Άλλο Πργανο (γράφεισ τθν ονομαςία του οργάνου)  

 

Για το μάκθμα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» δεν χρειάηεται να δθλϊςω κάποια προτίμθςθ, δεδομζνου ότι θ 
εξζταςθ είναι κοινι για όλουσ τουσ υποψθφίουσ. 

 

 
Οι επιλογζσ μου ςτουσ παραπάνω πίνακεσ είναι οριςτικζσ και δεςμευτικζσ, για τθν ειςαγωγι μου ςτα 3 Μουςικά Τμιματα των 
Ρανεπιςτθμίου Ιονίου, Μακεδονίασ και Ιωαννίνων. 
 
                              Ο/Θ δθλϊν/οφςα μακθτισ/τρια                           Υπογραφι                                   Θμερομθνία 
                                    ………………………………………..                              ………………….                                         ……………………. 
 

ΜΟΝΟ για αποφοίτουσ (ΟΧΙ για μακθτζσ). Βακμόσ απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.   
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Για το εξεταηόμενο μάκθμα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» 

Αφορά μόνο τουσ υποψθφίουσ για τα 3 Μουςικά Τμιματα με τθ νζα διαδικαςία ειςαγωγισ 

 

Χρθςιμοποίθςε ζναν από τουσ παρακάτω κωδικοφσ για να ςυμπλθρϊςεισ το κουτάκι του πίνακα ii) ςτθν Αίτθςθ-

Υπεφκυνθ Διλωςθ για τα 3 Μουςικά Τμιματα. 

 

Κωδικόσ  Οργάνου ι Φωνισ 

1.  Βιολί (Κλαςικό) 

2.  Βιόλα 

3.  Βιολοντςζλο 

4.  Κοντραμπάςο 

5.  Κικάρα κλαςικι 

6.  Κικάρα θλεκτρικι 

7.  Μπάςο θλεκτρικό 

8.  Ριάνο 

9.  Φλάουτο 

10.  Κλαρινζτο 

11. Πμποε 

12. Σαξόφωνο 

13. Φαγκότο 

14. Τρομπζτα 

15. Τρομπόνι 

16. Κόρνο 

17. Τοφμπα 

18. Ακορντεόν 

19. Κρουςτά Ευρωπαϊκά (Κλαςικά − Σφγχρονα) 

20. Ραραδοςιακό Βιολί 

21. Κανονάκι 

22. Σαντοφρι 

23. Ταμπουράσ 

24. Οφτι 

25. Μπουηοφκι (Τρίχορδο) 

26. Μαντολίνο 

27. Λφρα Κρθτικι 

28. Λφρα Μακεδονίασ 

29. Λφρα Ρολίτικθ 

30. Λφρα Δωδεκανιςου  

31. Λφρα Ροντιακι 

32. Λαοφτο 

33. Ραραδοςιακό Κλαρίνο 

34. Γκάιντα 

35. Ηουρνάσ 

36. Νζι − Καβάλι − Ραραδοςιακοί Αυλοί 

37. Ραραδοςιακά Κρουςτά 

38. Φωνι 

 


