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Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015    

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής 

 

Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015. 

α) Στις 13 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους  2014‐2015 . 

β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις  των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και 
των  ημερήσιων  και  εσπερινών  Επαγγελματικών  Λυκείων  (ΕΠΑΛ‐ΟΜΑΔΑ  Β΄)  για  εισαγωγή  στην 
τριτοβάθμια  εκπαίδευση  θα  αρχίσουν  τη  Δευτέρα  18‐5‐2015,  ενώ  οι  πανελλαδικές  εξετάσεις  των 
υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ‐ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την 
Τρίτη  19‐5‐2015.  Οι  εξετάσεις  των  ειδικών  μαθημάτων  θα  ξεκινήσουν  την  Τετάρτη  17‐6‐2015.  Η 
Υγειονομική  Εξέταση  και  Πρακτική  Δοκιμασία  των  υποψηφίων  για  εισαγωγή  στα  Τμήματα  Επιστήμης 
Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού  (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)  θα  διεξαχθεί  από  15‐6‐2015  ως  και  26‐6‐2015.  Τέλος,  οι 
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 9‐6‐2015. 

γ) Οι απολυτήριες  εξετάσεις  για  τα μαθήματα που εξετάζονται σε  επίπεδο σχολικής μονάδας για  την  Γ΄ 
τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 3‐6‐2015 
για  όσους  θα  έχουν  συμμετάσχει  στις  πανελλαδικές  και  θα  διενεργηθούν  με  βάση  το  πρόγραμμα  που 
καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά. 

δ) Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 10‐6‐2015 και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που 
καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά. 

 

Συνημμένα ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015 και αναλυτικά : 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015  ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

‐‐‐‐‐

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 ‐ Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
E‐mail: press@minedu.gov.gr 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
‐‐‐‐‐



 
 

 

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής  

Στις αρχές Μαΐου,  όλοι οι υποψήφιοι  για συμμετοχή στις  πανελλαδικές  εξετάσεις  ΓΕΛ ή  ΕΠΑΛ,  στο 
Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση‐Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα αποκτήσουν  το δελτίο εξεταζομένου, 
με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου 
θα αναγράφεται  και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι  να προσέρχονται 
για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα. 

Στα  μέσα  Ιουνίου,  όλοι  οι  υποψήφιοι  για  τις  πανελλαδικές  εξετάσεις  ΓΕΛ  ή  ΕΠΑΛ,  στο  Λύκειο  στο 
οποίο  υπέβαλαν  την  Αίτηση‐Δήλωση  του  Φεβρουαρίου,  θα  προσέλθουν  για  να  αποκτήσουν  προσωπικό 
κωδικό  ασφαλείας  (password),  για  να  τον  χρησιμοποιήσουν  κατά  την  ηλεκτρονική  υποβολή  του 
μηχανογραφικού  τους δελτίου.  Οι  υποψήφιοι  για  το 10%  των  θέσεων  (χωρίς  νέα  εξέταση)  θα μπορούν  να 
αποκτούν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε όποιο Λύκειο τους εξυπηρετεί. 

Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από τα 
μέσα  Ιουνίου  ως  τις  αρχές  Ιουλίου.  Το  έντυπο  μηχανογραφικό  δελτίο  θα  έχει  ήδη  ανακοινωθεί  από  τον 
Απρίλιο.  

Όσοι  από  τους  μαθητές  της  τελευταίας  τάξης  εμπίπτουν  στην  ειδική  κατηγορία  των  υποψηφίων‐
πασχόντων από σοβαρές παθήσεις  (για εισαγωγή στο 5%  των θέσεων εισακτέων),  έχουν ήδη πιστοποιηθεί 
από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφιοι (οι μαθητές και οι αντίστοιχοι απόφοιτοι) 
θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Για  όλες  τις  παραπάνω  διαδικασίες  οι  υποψήφιοι  θα  ενημερώνονται  από  τα  Λύκειά  τους  με 
σχετικές εγκυκλίους. Παράλληλα, ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, υποδείγματα κλπ θα αναρτώνται και στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.  

Ακολουθεί σε 4 συνημμένους πίνακες το αναλυτικό πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  18‐5‐2015  ‐ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ  20‐5‐2015 

‐ΒΙΟΛΟΓΙΑ

‐ΦΥΣΙΚΗ 

‐ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

‐ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22‐5‐2015 

‐ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

‐ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

‐ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

 

‐ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΔΕΥΤΕΡΑ  25‐5‐2015 

‐ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

‐ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ  27‐5‐2015 

‐ΛΑΤΙΝΙΚΑ

‐ΧΗΜΕΙΑ 

‐ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 

‐ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29‐5‐2015 

‐ΙΣΤΟΡΙΑ

 

‐ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΤΡΙΤΗ  2‐6‐2015  ‐ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι 

υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος 

είναι τρεις (3) ώρες. 

 



 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) 

 ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΗΜΕΡΑ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΤΡΙΤΗ  19‐5‐2015  ‐ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΕΜΠΤΗ  21‐5‐2015  ‐ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

ΤΕΤΑΡΤΗ  3‐6‐2015  ‐ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

‐ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

‐ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 

‐ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ‐ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 

‐ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ 

ΠΕΜΠΤΗ  4‐6‐2015  ‐ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 

‐ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

‐ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

‐ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

‐ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

‐ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5‐6‐2015  ‐ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 

‐ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

‐ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

‐ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

‐ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ  6‐6‐2015  ‐ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ 

‐ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 

‐ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

‐ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

‐ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ‐ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  8‐6‐2015  ‐ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

‐ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

‐ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι 

‐ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

‐ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ  9‐6‐2015  ‐ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

‐ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

‐ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 

‐ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 

‐ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. κοινή για τους υποψήφιους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. 
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις  (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 
και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. 
Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα 
και Μαθηματικά  Ι.  Όπως  είναι  γνωστό,  οι  υποψήφιοι  των  ΕΠΑΛ‐Β΄  εξετάζονται  πανελλαδικά  σε 4  ή 5  μαθήματα  σε 
θέματα και εξεταστικά κέντρα κοινά με τα ΓΕΛ και σε 2 μαθήματα ειδικότητας σε θέματα και εξεταστικά κέντρα κοινά με 
τα ΕΠΑΛ‐Α΄. 
 



 
 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 
 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 

 

ΗΜΕΡΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΙΤΗ  9‐6‐2015  ‐ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ  10‐6‐2015 

‐ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
‐ΦΥΣΙΚΗ 

‐ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
‐ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ  11‐6‐2015 

‐ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
‐ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

‐ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 

‐ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12‐6‐2015 
‐ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
‐ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ  13‐6‐2015 

‐ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
‐ΧΗΜΕΙΑ 

‐ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
 

‐ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΔΕΥΤΕΡΑ  15‐6‐2015 

 
‐ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
‐ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΤΡΙΤΗ  16‐6‐2015  ‐ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 
 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 17:00 μ.μ., κοινή για τους υποψήφιους ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  16:30 μ.μ. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. 

Στις  επαναληπτικές  πανελλαδικές  εξετάσεις  προσέρχονται  μόνο  όσοι  υποψήφιοι  ημερήσιων  και  εσπερινών 

Γενικών Λυκείων, αποδεδειγμένα λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος 

ή  διέκοψαν  την  εξέτασή  τους  στις  πανελλαδικές    εξετάσεις  του  Μαΐου‐Ιουνίου,  αφού  θα  έχουν  προσκομίσει  τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο Λύκειο φοίτησης τους εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης που απουσίασαν. 

Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα 

των  επαναληπτικών  πανελλαδικών  και  γι  αυτό  το  λόγο  απουσιάσουν,  δικαιολογημένα,  από  τις  ενδοσχολικές  τους 

εξετάσεις,  θα  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στις  επαναληπτικές  ενδοσχολικές  εξετάσεις  του  Ιουνίου,  σύμφωνα  με  το 

πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.     

Τέλος, αν υπάρξει υποψήφιος που θα έχει παραπεμφθεί στις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ σε μάθημα που 

εξετάζεται  τη  Δευτέρα  15‐6‐2015  ή  την  Τρίτη  16‐6‐2015,  και  παράλληλα  θα  εξεταστεί  και  στο  ειδικό  μάθημα  των 

Αγγλικών την Τετάρτη 17‐6‐2015, τότε αυτός ο υποψήφιος δύναται να εξεταστεί στα Αγγλικά σε εξεταστικό κέντρο της 

Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.  



 
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄) 

ΗΜΕΡΑ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ  17‐6‐2015  ΑΓΓΛΙΚΑ  10.00 π.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ  18‐6‐2015 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 

08.30 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19‐6‐2015  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  08.30 π.μ 

ΣΑΒΒΑΤΟ  20‐6‐2015 
ΓΑΛΛΙΚΑ  

08.30 π.μ. 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
16.00 μ.μ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  22‐6‐2015  ΑΡΜΟΝΙΑ  08.30 π.μ. 

ΤΡΙΤΗ  23‐6‐2015  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  08.30 π.μ 

ΤΕΤΑΡΤΗ  24‐6‐2015 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ   08.30 π.μ   

ΙΤΑΛΙΚΑ  16.00 μ.μ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :  

μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.,  

μέχρι τις  09.30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  10.00 π.μ. και  

μέχρι τις  15.30 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 16.00 μ.μ. 

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 περίπου είκοσι (20) λεπτά. 
 

Οι  υποψήφιοι  των  ΓΕΛ  και  των  ΕΠΑΛ θα  εξεταστούν  γραπτώς στα Αγγλικά σε  εξεταστικά  κέντρα σε όλη  την 
Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα σε εξεταστικά κέντρα ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 

Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, 

από  τις  ενδοσχολικές  τους  εξετάσεις,  θα μπορούν  να συμμετάσχουν στις  επαναληπτικές  ενδοσχολικές  εξετάσεις  του 

Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.   

 
 

5. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή 
στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2015‐16 ορίζουμε το διάστημα 
από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.  

 
 

 

 

 

 

  


