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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 

Για τους υποψηφίους που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑ 
ΩΡΑ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΣΧΕΔΙΟ» και 

«ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ» 

 4ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αρόης 

11 Τ.Κ. 26331 - Πάτρα), όσοι το 

επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και 

ΜΑ 

 8ου Γενικού Λυκείου Πατρών 

(Αλοννήσου 109, Τ.Κ. 26334 - Πάτρα), 

όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΕ 

έως και Ψ 

Πέμπτη 1/7 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΣΧΕΔΙΟ» & 

Παρασκευή 2/7 

«ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ» 

μέχρι τις  

08.00 π.μ.  

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»  
1ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Ανθούπολη, Τ.Κ. 

26443 – Πάτρα) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6 

μέχρι τις  

08.00 π.μ.  

«ΓΑΛΛΙΚΑ» 
7ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Σουνίου 111-

115, Τ.Κ. 26333 – Πάτρα) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/7 

μέχρι τις  

08.00 π.μ.  

«ΑΡΜΟΝΙΑ» 
Μουσικού Γυμνασίου Πατρών (πάροδος ΕΒ 30, 

Εγλυκάδα, Τ.Κ. 26335 – Πάτρα) 
ΠΕΜΠΤΗ 8/7 

μέχρι τις  

08.00 π.μ.  

«ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»  

 Γενικού Λυκείου Δεμενίκων (οδός 

Αριστοτέλους και Πλάτωνος 29, Τ.Κ. 

26500 - Πάτρα), όσοι το επώνυμό τους 

αρχίζει από  Α  έως και  Μ.  

 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών  

(Γ. Σεφέρη 131, Τ.Κ. 26335, Κουκούλι,  

Πάτρα) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει 

από  Ν  έως και  Χ.  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7 
μέχρι τις  

16.00 μ.μ.  
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«ΙΤΑΛΙΚΑ»  
6ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Νόρμαν 57, Τ.Κ. 

26223 – Πάτρα) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7 

μέχρι τις  

08.00 π.μ.  

«ΙΣΠΑΝΙΚΑ»  
13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (οδός 

Κανακάρη 58, Τ.Κ. 26221  – Πάτρα) 
ΤΡΙΤΗ 6/7 

μέχρι τις  

08.00 π.μ.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση 
και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. 

 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης  μέχρι τις  08.00 π.μ. για όλα τα 
ειδικά μαθήματα, εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέλθουν  μέχρι τις 09:30 π.μ., και του  
Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο πρέπει να προσέλθουν  μέχρι τις 16:00 μ.μ.  

 
3. 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 κατά προσέγγιση 
είκοσι (20) λεπτά. 

 

4. Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο»  δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι 
εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η 
σχεδίαση, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις 

πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση 
όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, σε διάσταση περίπου Α4), 
μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι 

ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά 
αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - 
καμπάνα κ.λ.π.). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγεθυντικό φακό. Απαγορεύεται, όμως, να 

χρησιμοποιεί συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης 
γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, 
λετρασέτ κ.λ.π.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων  και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σε διάφορες 
κλίμακες, ένα : είκοσι, ένα : πενήντα κ.λ.π.), μοιρογνωμόνιο, καθώς και υπολογιστικές μηχανές 

(κομπιούτερς).  
 

5. Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι 

εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η 
σχεδίαση, 0,50 Χ 0,50 μ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις 
πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο 

υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, 
γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, 
ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι. 


