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Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣYΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟY ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΔΕΛΤΙΟΥ 
Το μηχανογραφικό δελτίο των Ελλήνων του εξωτερικού που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου 
που θα υποβάλεις για την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διεξοδική μελέτη του και η σωστή χρησιμοποίησή του θα σε βοηθήσει να 

εξοικειωθείς με το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο ώστε κατά την υποβολή του να μην κάνεις λάθος στις επιλογές σου. 

Πρέπει να γνωρίζεις ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχεις δικαίωμα κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου και των σχετικών 

δικαιολογητικών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τους Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που 

υπηρετούν στο εξωτερικό αν έχεις ήδη εισαχθεί με τις εν λόγω ειδικές κατηγορίες και έχεις αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Ελλάδας. 
Το παρόν υπόδειγμα είναι 14σέλιδο: 
- Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται τα ατομικά σου στοιχεία, η κατηγορία με την οποία είσαι υποψήφιος, τα επιστημονικά πεδία που επέλεξες, ο 
συνολικός αριθμός προτιμήσεων σου και τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμείς να εξεταστείς. 

- Στις σελίδες 2 έως 12 αναφέρονται ταξινομημένες κατά επιστημονικό πεδίο όλες οι σχολές και τα τμήματα, στα οποία μπορείς να διεκδικήσεις την 
εισαγωγή σου με τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό. 
- Όταν διαπιστώσεις ότι είσαι καλά ενημερωμένος και δεν έχεις απορίες, συμπλήρωσε προσεκτικά το υπόδειγμα αυτό για να το χρησιμοποιήσεις ως 
βοήθημα κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να βοηθηθείς στις επιλογές σου και στη σωστή 
συμπλήρωση του δελτίου σου. 
Πρέπει να ξέρεις ότι: 
α) Το μηχανογραφικό δελτίο Ελλήνων του εξωτερικού υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δε γίνεται δεκτό κανένα μηχανογραφικό δελτίο. Μετά την υποβολή του, το 

μηχανογραφικό δελτίο ούτε διορθώνεται ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των σχολών και τη σειρά αυτών. 

Γι’ αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να ελέγξεις ότι τα στοιχεία σου και οι επιλογές σου καταχωρίστηκαν ορθά και μετά να 
υπογράψεις τα τελικά αντίγραφα, τα οποία είναι και τα μόνα έγκυρα. 
β) Δεν εισάγεσαι σε σχολή για την οποία δε δήλωσες προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερες από μία σχολές από 

αυτές που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτήν που έχεις δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών σου 
πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις τη σχολή που πραγματικά επιθυμείς να εισαχθείς, άσχετα από τον 
αριθμό των μορίων σου, και μετά τις λοιπές. 
- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις σχολή στην οποία είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος. 

 

Β΄ ΣYΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 
Η συμπλήρωση των ακόλουθων παραγράφων γίνεται αυτόματα από το σύστημα σύμφωνα με τις επιλογές του υποψήφιου κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής υποβολής: 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2: Συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: Συμπληρώνεται η λέξη "ΑΓΟΡΙ" ή "ΚΟΡΙΤΣΙ" κατά περίπτωση.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: Συμπληρώνονται τα έτη γέννησης και το ημερολογιακό έτος απόκτησης του τίτλου απόλυσης.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5, 6, 7, 8: Συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους της κατηγορίας αποφοίτων ξένων σχολείων εξωτερικού (περίπτωση 3, 4 και 5) 

με το γενικό βαθμό απόλυσής τους από το λύκειο σε εικοσάβαθμη κλίμακα (1-20).  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10: Συμπληρώνεται σε κάθε τετραγωνάκι ο αριθμός του επιστημονικού πεδίου που επέλεξε ο υποψήφιος.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τη λέξη 
"ΝΑΙ".  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12: Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των σχολών ή των τμημάτων για τα οποία ο υποψήφιος δήλωσε προτίμηση.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13: Συμπληρώνεται με Χ η πόλη στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί (Αθήνα/Θεσσαλονίκη).  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14: Συμπληρώνεται με Χ το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να εξεταστεί, διαφορετικά δεν 
μπορεί να συμμετέχει στην επιλογή για σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτούνται τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα.  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15: Συμπληρώνεται με τη λέξη "ΝΑΙ" στο αντίστοιχο τετραγωνάκι την κατεύθυνση, στα μαθήματα της οποίας ο υποψήφιος 
επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που δηλώνει.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16: Οι υποψήφιοι ΜΟΝΟ των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 εξετάζονται υποχρεωτικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» 
(Γενικής Παιδείας). Οι υποψήφιοι των εν λόγω κατηγοριών εάν επιλέξουν Στρατιωτικές Σχολές ή/και Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας θα πρέπει να 
επιλέξουν και κατεύθυνση.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17: Συμπληρώνεται η διεύθυνση κατοικίας του υποψήφιου και το τηλέφωνο του ώστε, αν χρειαστεί, να μπορεί η υπηρεσία να 
επικοινωνήσει μαζί του.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18: Συμπληρώνεται ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 19, 20: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους για Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας με τη λέξη 

"ΝΑΙ" στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22: Μπορείς να δηλώσεις όσες σχολές επιθυμείς, ακόμη και όλες, από αυτές που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ 
από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Μπορείς να δηλώσεις τις σχολές με όποια σειρά επιθυμείς ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που 
περιλαμβάνονται (π.χ. αν υποτεθεί ότι επιλέγει κάποιος σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίμηση το 
τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου γράφοντας την ένδειξη 1 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, ως δεύτερη προτίμηση 
το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του 2ου Επιστημονικού Πεδίου γράφοντας την ένδειξη 2, ως τρίτη προτίμηση το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου γράφοντας την ένδειξη 3 κ.ο.κ.). Αν δηλώσεις προτίμηση για σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο 
επιστημονικά πεδία, τη δηλώνεις ΜΟΝΟ μια φορά. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής σου. 

 

Γ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Σημειώνεται ότι: 
1α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 και 2 για να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, για τις οποίες δήλωσαν προτίμηση επιλογής, 
απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) μόρια εκτός των σχολών ή τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό 
μάθημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο της ίδιας κατηγορίας στις παραπάνω σχολές εισάγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι 
ισοβαθμούντες της κατηγορίας αυτής. 

1β) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 εισάγονται σε Πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης με κριτήριο το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το Λύκειο και της 
βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» στο οποίο εξετάζονται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
εισάγεται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση, αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη 
βαθμολογική επίδοση στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα». Αν εξακολουθεί η ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό 
απολυτηρίου, αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι. Όσοι δε λάβουν μέρος στην εξέταση της Νεοελληνικής 
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Γλώσσας (Γενικής Παιδείας) και δε συγκεντρώσουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα αυτό, 
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 
2) Για την επιλογή στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας των υποψηφίων όλων των ειδικών κατηγοριών 

απαιτείται να έχουν επιτύχει σύνολο μορίων από τα πέντε (5) μαθήματα της ομάδας που εξετάστηκαν τουλάχιστον τριάντα πέντε (35). Η επιλογή 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με βάση το σύνολο μορίων που πέτυχαν στις εξετάσεις των αντίστοιχων πέντε μαθημάτων της ομάδας 
που εξετάστηκαν. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που δήλωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτίμηση και αν και πάλι υπάρχουν 
ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο στη σειρά μάθημα της ομάδας που εξετάστηκε, όπως 
αυτά αναφέρονται στην οικεία Υπουργική Απόφαση. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό 
μορίων στο δεύτερο μάθημα κ.ο.κ. 

 

Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ". 
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ". 
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", 

"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", 
"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 
(10) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”. 
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", 
"ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ". 
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες 
προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. Για τη 

συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλεις αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις. Περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106548661-4, 2310850060, 2310893238 για τις Στρατιωτικές Σχολές και 2106977774, 2106977327 για τις Σχολές 
Αστυνομικής Ακαδημίας. 
Οι  Σχολές Αστυφυλάκων λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα 
παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κατά περίπτωση, με κριτήριο τη σειρά προτίμησης που θα δηλώσει ο καθένας μετά την 
εισαγωγή του στην Δ/νση Εκπ/σης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνδυασμό με τη συνολική του βαθμολογία στις εξετάσεις. 
Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές ή  τις Αστυνομικές Σχολές που δεν θα κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις παίρνουν μέρος 
στη διαδικασία επιλογής για τις υπόλοιπες προτιμήσεις τους. 

Όσοι εισάγονται στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στη συνέχεια αποχωρούν από τις σχολές αυτές δεν μπορούν να εισαχθούν το ίδιο 
ακαδημαϊκό έτος σε άλλη σχολή ή τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έστω και αν έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου 
στη σχολή ή το τμήμα αυτό. Οι υποψήφιοι αυτοί, για την εισαγωγή τους σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετέχουν, 
εφόσον δικαιούνται, στις εξετάσεις των ίδιων ειδικών κατηγοριών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 
Επισημαίνεται ότι: ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-

2016. 
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει 
κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. 

Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια 
από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό. 
(15) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί 
να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά 
λαϊκά παραδοσιακά όργανα. 
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι 
υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οφείλει να διαθέτει υψηλό 

επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσεων, στις κατευθύνσεις: 
1. Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής 
2. Βυζαντινής Μουσικής 
3. Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής 
4. Σύγχρονης Μουσικής, και στις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες περιγράφονται 

αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας www.uom.gr. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζει ότι το τμήμα παρέχει πτυχία στις 
εξής κατευθύνσεις: 
1. Μουσική Σύνθεση 
2. Μουσική Εκτέλεση 
3. Μουσικές Επιστήμες 
 
Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο 

μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που 
σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του τμήματος www.ionio.gr/depts/music. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δεν λειτουργεί το οικοτροφείο στις Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης.  
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