10-08-22 Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις 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 2022
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι πληροφορίες
σχετικά με τα Εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις 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 2022:
A1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Οι εξετάσεις σ’ όλα τα μαθήματα, διενεργούνται στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι θα
παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου τους, από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα
προσέλθουν για εξετάσεις, την ημέρα έναρξης των εξετάσεων.
Τα εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Γενικής Παιδείας
και Ομάδων Προσανατολισμού θα λειτουργήσουν :
1) Στην Αθήνα και συγκεκριμένα:
α) στο 16ο Γενικό Λύκειο Αθηνών της ΔΔΕ Α’ Αθήνας (Λαρίσης 47 και Πανόρμου,
Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524, τηλ. 210 6911870) στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι,
των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α μέχρι και Λ
β) στο 59ο ΓΕΛ Αθηνών της ΔΔΕ Α’ Αθήνας (Σεκούνδου 10, Άνω Πατήσια,
Αθήνα, Τ.Κ 111 43, τηλ: 210 2529015) στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, των
οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Μ μέχρι και Ω),
2) Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα:
α) Στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης της ΔΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης (Στρ. Στρεμπενιώτη,
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 56728, τηλ. 2310607521) στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α μέχρι και Καρ
β)Στο 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης (Πεσόντων Ηρώων 2, Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310656387) στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα
αρχίζουν από Κασ μέχρι και Παπ
γ)Στο 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού (Αλ. Παπάγου 40, Τ.Κ. 56334, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310765655) στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα
αρχίζουν από Παρ μέχρι και Ω
Α2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Ανακοινώνεται ότι oι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα θα διενεργηθούν στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε υποψηφίου.
Ειδικότερα:
1)Στην Αθήνα, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται το 16ο ΓΕΛ
Αθηνών (Λαρίσης 47 και Πανόρμου, Αμπελόκηποι 11524, τηλ. 210 6911870) και
2)Στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται το 2ο ΓΕΛ
Νεάπολης (Στρ. Στρεμπενιώτη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 56728, τηλ. 2310607521)
Ειδικά για το μάθημα της Αρμονίας οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους από όλη
την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (16ο ΓΕΛ
Αθηνών).
Επίσης, για το μάθημα του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων οι εξετάσεις
για όλους τους υποψηφίους από όλη την Ελλάδα θα διενεργηθούν στο κτήριο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι.
Α3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΚΑΙ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ».
1) Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
ορίζεται στην Αθήνα, το Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου
της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας (Πετρακογιώργη 1, Τ.Κ. 13122, Ίλιον, 210-2384855), στο οποίο
θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι.
2) Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» οι εξετάσεις για όλους
τους υποψηφίους θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.
Α4 . ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ειδικής
κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που
υπηρετούν στο εξωτερικό», εξετάζονται (προφορικά) στα μαθήματα γενικής παιδείας,
ομάδων προσανατολισμού όπως και στα ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν αποστείλει
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη
ανακοινωθεί, τις ίδιες ώρες και ημέρες, από επιτροπή που θα λειτουργήσει στην
Αθήνα, στο 1ο Γυμνάσιο & 1ο Γεν. Λύκειο Μοσχάτου Δ/νσης Δ.Ε. Δ’
Αθήνας (Λεωφ. Ποσειδώνος 11 & Κωνσταντινουπόλεως, Μοσχάτο, ΤΚ. 18344)
τηλ. 210-4812123, 210 4825538 πλην του μαθήματος του Ελέγχου Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων που θα εξεταστούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.
Α5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΕΦΑΑ

Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των
υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων
υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2021-22 θα διεξαχθεί το
διάστημα από την Τετάρτη 14-9-2022 μέχρι και την Τετάρτη 21-9-2022 σε
επιτροπές στην Αθήνα με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’
Αθήνας (Μεσογείων 324, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τ.Κ. 15341, τηλ 210-6525347,
210-6396163) και στη Θεσσαλονίκη με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22- 56430 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-605703). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην
αρμόδια Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, προκειμένου να
δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την
αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

