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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015

Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάςεων 2015
Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάςεων 2015.
α) Στισ 13 Μαΐου λιγουν τα μακιματα του ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015 .
β) Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ των υποψθφίων των θμεριςιων και εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και
των θμεριςιων και εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ-ΟΜΑΔΑ Βϋ) για ειςαγωγι ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα αρχίςουν τθ Δευτζρα 18-5-2015, ενϊ οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ των
υποψθφίων των θμεριςιων και εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ-ΟΜΑΔΑ Αϋ) κα αρχίςουν τθν
Τρίτθ 19-5-2015. Οι εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων κα ξεκινιςουν τθν Τετάρτθ 17-6-2015. Η
Υγειονομικι Εξζταςθ και Ρρακτικι Δοκιμαςία των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) κα διεξαχκεί από 15-6-2015 ωσ και 26-6-2015. Τζλοσ, οι
επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ κα αρχίςουν τθν Τρίτθ 9-6-2015.
γ) Οι απολυτιριεσ εξετάςεισ για τα μακιματα που εξετάηονται ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ για τθν Γϋ
τάξθ των θμεριςιων και τθ Δϋ τάξθ των εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων κα ξεκινιςουν τθν Τετάρτθ 3-6-2015
για όςουσ κα ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ και κα διενεργθκοφν με βάςθ το πρόγραμμα που
καταρτίηει το κάκε λφκειο χωριςτά.
δ) Οι απολυτιριεσ και πτυχιακζσ εξετάςεισ θμεριςιων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ και Βϋ) ςε επίπεδο
ςχολικισ μονάδασ κα ξεκινιςουν τθν Τετάρτθ 10-6-2015 και κα διενεργθκοφν με βάςθ το πρόγραμμα που
καταρτίηει το κάκε λφκειο χωριςτά.

Συνθμμζνα ανακοινϊνεται το πλιρεσ πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων 2015 και αναλυτικά :
1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ)
3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
4. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Αϋ & Βϋ)

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ
Στισ αρχζσ Μαΐου, όλοι οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, ςτο
Λφκειο ςτο οποίο υπζβαλαν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ του Φεβρουαρίου, κα αποκτιςουν το δελτίο εξεταηομζνου,
με το οποίο κα προςζρχονται ςτο εξεταςτικό κζντρο κατά τισ θμζρεσ των εξετάςεων. Στο δελτίο εξεταηομζνου
κα αναγράφεται και το ςυγκεκριμζνο εξεταςτικό κζντρο, ςτο οποίο κα πρζπει οι υποψιφιοι να προςζρχονται
για τθν εξζταςθ ςτα πανελλαδικά μακιματα ι ςε τυχόν ειδικά μακιματα.
Στα μζςα Ιουνίου, όλοι οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, ςτο Λφκειο ςτο
οποίο υπζβαλαν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ του Φεβρουαρίου, κα προςζλκουν για να αποκτιςουν προςωπικό
κωδικό αςφαλείασ (password), για να τον χρθςιμοποιιςουν κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι του
μθχανογραφικοφ τουσ δελτίου. Οι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων (χωρίσ νζα εξζταςθ) κα μποροφν να
αποκτοφν προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password) ςε όποιο Λφκειο τουσ εξυπθρετεί.
Η υποβολι των μθχανογραφικϊν δελτίων κα γίνει και φζτοσ θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου, από τα
μζςα Ιουνίου ωσ τισ αρχζσ Ιουλίου. Το ζντυπο μθχανογραφικό δελτίο κα ζχει ιδθ ανακοινωκεί από τον
Απρίλιο.
Πςοι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ εμπίπτουν ςτθν ειδικι κατθγορία των υποψθφίωνπαςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ (για ειςαγωγι ςτο 5% των κζςεων ειςακτζων), ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί
από ςυγκεκριμζνα νοςοκομεία για τθν πάκθςι τουσ. Οι υποψιφιοι (οι μακθτζσ και οι αντίςτοιχοι απόφοιτοι)
κα υποβάλουν ειδικό μθχανογραφικό δελτίο ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου.
Για όλεσ τισ παραπάνω διαδικαςίεσ οι υποψιφιοι κα ενθμερϊνονται από τα Λφκειά τουσ με
ςχετικζσ εγκυκλίουσ. Ραράλλθλα, ενθμερωτικό υλικό, εγκφκλιοι, υποδείγματα κλπ κα αναρτϊνται και ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ www.minedu.gov.gr ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Ακολουκεί ςε 4 ςυνθμμζνουσ πίνακεσ το αναλυτικό πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων 2015.

1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΑ

ΤΕΤΑΤΗ

ΡΑΑΣΚΕΥΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

18-5-2015

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

-ΙΣΤΟΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

20-5-2015

22-5-2015
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΡΑΑΓΩΓΗΣ)
-ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ)

ΔΕΥΤΕΑ

-ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

25-5-2015
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ
-ΧΗΜΕΙΑ
ΤΕΤΑΤΗ

27-5-2015

-ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ

-ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ &
ΡΑΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ
ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ)

-ΙΣΤΟΙΑ
ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΡΑΑΣΚΕΥΗ

29-5-2015

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
-ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΙΤΗ

2-6-2015

-ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 08:30 π.μ., κοινι για τουσ υποψθφίουσ θμεριςιων και εςπερινϊν Λυκείων. Οι
υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ 08.00 π.μ.Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ
είναι τρεισ (3) ϊρεσ.

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΤΙΤΗ

19-5-2015

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΡΕΜΡΤΗ

21-5-2015

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΤΕΤΑΤΗ

3-6-2015

-ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
-ΔΙΚΤΥΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΡΕΜΡΤΗ

4-6-2015

-ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ ΙΙ
-ΓΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
-ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
-ΑΝΘΟΚΗΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ
-ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΡΑΑΣΚΕΥΗ

5-6-2015

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΝΣΕΩΝ
-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
-ΑΓΩΓΗ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

6-6-2015

-ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ ΙΙ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
-ΦΥΤΙΚΗ ΡΑΑΓΩΓΗ
-ΑΧΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΑ

8-6-2015

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΣΕΩΝ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΛΟΙΟΥ Ι
-ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ
-ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΡΙΟΥ

ΤΙΤΗ

9-6-2015

-ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΓΕΩΓΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ
-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
-ΗΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
-ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΟΤΙΩΝ

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 08:30 π.μ. κοινι για τουσ υποψιφιουσ θμεριςιων και εςπερινϊν Λυκείων.
Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ είναι τρεισ (3) ϊρεσ, εκτόσ από τα μακιματα ειδικότθτασ: Αρχιτεκτονικό Σχζδιο
και Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ, για τα οποία θ διάρκεια εξζταςθσ είναι τζςςερισ (4) ϊρεσ.
Οι υποψιφιοι των Εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) εξετάηονται μόνο ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ Νεοελλθνικι Γλϊςςα
και Μακθματικά Ι. Ππωσ είναι γνωςτό, οι υποψιφιοι των ΕΡΑΛ-Βϋ εξετάηονται πανελλαδικά ςε 4 ι 5 μακιματα ςε
κζματα και εξεταςτικά κζντρα κοινά με τα ΓΕΛ και ςε 2 μακιματα ειδικότθτασ ςε κζματα και εξεταςτικά κζντρα κοινά με
τα ΕΡΑΛ-Αϋ.

3.

ΗΜΕΡΑ
ΤΙΤΗ

ΤΕΤΑΤΗ

ΡΕΜΡΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015
ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

9-6-2015

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

10-6-2015

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
-ΙΣΤΟΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΡΑΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ)

11-6-2015

-ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

-ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΡΑΑΣΚΕΥΗ

12-6-2015
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

13-6-2015

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ
-ΧΗΜΕΙΑ
-ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
-ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ
-ΙΣΤΟΙΑ

ΔΕΥΤΕΑ

ΤΙΤΗ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ &
ΡΑΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ
ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ)

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

-ΑΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

15-6-2015

16-6-2015

ΘΕΩΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται θ 17:00 μ.μ., κοινι για τουσ υποψιφιουσ θμεριςιων και εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων.
Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ μζχρι τισ 16:30 μ.μ.
Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ είναι τρεισ (3) ϊρεσ.
Στισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ προςζρχονται μόνο όςοι υποψιφιοι θμεριςιων και εςπερινϊν
Γενικϊν Λυκείων, αποδεδειγμζνα λόγω αςκζνειασ ι ςοβαροφ κωλφματοσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία, δεν ζλαβαν μζροσ
ι διζκοψαν τθν εξζταςι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του Μαΐου-Ιουνίου, αφοφ κα ζχουν προςκομίςει τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο Λφκειο φοίτθςθσ τουσ εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ που απουςίαςαν.
Εξεταςτικά Κζντρα ορίηονται ΜΟΝΟ ςε Αττικι και Θεςςαλονίκθ. Πςοι υποψιφιοι ςυμμετάςχουν ςε κάποιο μάκθμα
των επαναλθπτικϊν πανελλαδικϊν και γι αυτό το λόγο απουςιάςουν, δικαιολογθμζνα, από τισ ενδοςχολικζσ τουσ
εξετάςεισ, κα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ του Ιουνίου, ςφμφωνα με το
πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί από το Λφκειό τουσ.
Τζλοσ, αν υπάρξει υποψιφιοσ που κα ζχει παραπεμφκεί ςτισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ςε μάκθμα που
εξετάηεται τθ Δευτζρα 15-6-2015 ι τθν Τρίτθ 16-6-2015, και παράλλθλα κα εξεταςτεί και ςτο ειδικό μάκθμα των
Αγγλικϊν τθν Τετάρτθ 17-6-2015, τότε αυτόσ ο υποψιφιοσ δφναται να εξεταςτεί ςτα Αγγλικά ςε εξεταςτικό κζντρο τθσ
Ακινασ ι τθσ Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων.

4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕ Α΄ & Β΄)

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΣΑΗ

ΤΕΤΑΤΗ

17-6-2015

ΑΓΓΛΙΚΑ

10.00 π.μ.

ΡΕΜΡΤΗ

18-6-2015

ΡΑΑΣΚΕΥΗ

19-6-2015

ΣΑΒΒΑΤΟ

20-6-2015

ΕΛΕΥΘΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΣΡΑΝΙΚΑ

08.30 π.μ.
08.30 π.μ
08.30 π.μ.
16.00 μ.μ

ΔΕΥΤΕΑ

22-6-2015

ΑΜΟΝΙΑ

08.30 π.μ.

ΤΙΤΗ

23-6-2015

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

08.30 π.μ

ΓΕΜΑΝΙΚΑ

08.30 π.μ

ΤΕΤΑΤΗ

24-6-2015
ΙΤΑΛΙΚΑ

16.00 μ.μ

Οι υποψιφιοι πρζπει να προςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ :
μζχρι τισ 08.00 π.μ. για τα μακιματα με ϊρα εξζταςθσ 08.30 π.μ.,
μζχρι τισ 09.30 π.μ. για το μάκθμα με ϊρα εξζταςθσ 10.00 π.μ. και
μζχρι τισ 15.30 μ.μ. για τα μακιματα με ϊρα εξζταςθσ 16.00 μ.μ.
Η διάρκεια εξζταςθσ για τα μακιματα:
- των ξζνων γλωςςϊν και τθσ Αρμονίασ είναι τρεισ (3) ϊρεσ,
- των Σχεδίων ( Ελεφκερο και Γραμμικό) είναι ζξι (6) ϊρεσ,
- του ειδικοφ μακιματοσ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοςι (20) λεπτά.
Οι υποψιφιοι των ΓΕΛ και των ΕΡΑΛ κα εξεταςτοφν γραπτϊσ ςτα Αγγλικά ςε εξεταςτικά κζντρα ςε όλθ τθν
Ελλάδα, ενϊ ςτα υπόλοιπα ειδικά μακιματα ςε εξεταςτικά κζντρα ΜΟΝΟ ςε Αττικι και Θεςςαλονίκθ.
Πςοι υποψιφιοι ςυμμετάςχουν ςε κάποιο ειδικό μάκθμα και γι αυτό το λόγο απουςιάςουν, δικαιολογθμζνα,
από τισ ενδοςχολικζσ τουσ εξετάςεισ, κα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ επαναλθπτικζσ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ του
Ιουνίου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί από το Λφκειό τουσ.

5. Ωσ προκεςμία διεξαγωγισ Τγειονομικισ Εξζταςθσ και Πρακτικισ Δοκιμαςίασ των υποψθφίων για ειςαγωγι
ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. ζτουσ 2015-16 ορίηουμε το διάςτθμα
από τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου μζχρι και τθν Ραραςκευι 26 Ιουνίου 2015.

