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ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΔΜΑΤΑ 2016 

 

Αξιόηιμοι  Σςνάδελθοι, 

ν ζεζκόο ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ (Δ.Θ.) ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, ηόζν από 
πιεπξάο ζπκκεηνρήο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ζπλαδέιθσλ από όιε ηελ Διιάδα όζν θαη από πιεπξάο 
νξγαλσηηθήο αξηηόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη πνηόηεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ. 

Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ θξνληηζηώλ απνηππώζεθε ζηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 
ζπκκεηνρώλ. Δθθξάδνληαο ηελ εκπηζηνζύλε ζαο, νη ζπλάδειθνη θξνληηζηέο αλαγλσξίδεηε ζηελ πξάμε 
ηελ ζεκαζία θαη ρξεζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηνλ ζηεξίδεηε κε ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη δεκηνπξγείηε 
ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηην ενδςνάμωζη ηηρ ζςλλογικήρ μαρ πποζπάθειαρ. 

Με απμεκέλε ηελ επζύλε όισλ καο γηα κηα πεξαηηέξσ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζεζκνύ θαη 
ζέινληαο θέηνο ν πήρεο λα «αλέβεη» αθόκα πην ςειά, ζημειώζαμε ηιρ παπαλείψειρ πνπ καο 
επηζεκάλζεθαλ, ελώ παξάιιεια καηαγπάψαμε και επεξεπγαζηήκαμε ηιρ ςποδείξειρ πνπ 
θαινπξναίξεηα θαηαηέζεθαλ από όιε ηελ επηθξάηεηα πξνζπαζώληαο λα βειηηώζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο 
ζε όια ηα επίπεδα. Δίλαη ν πέκπηνο ρξόλνο  πνπ ε Ο.Δ.Φ.Δ. εθαξκόδεη ζήκα πνηόηεηαο γηα 
ηα Δ.Θ. κε βάζε  ηηο  απαηηήζεηο ηνπ  πξόηππνπ ΔΝ ISO 9001/2008 θαη  κε  ζηόρν   πάληα  
ηα  πνηνηηθά θαη ζηαζκηζκέλα ζέκαηα. 

Σα Δ.Θ. 2016 ζα έρνπλ  ηξεηο θάζεηο: 

Η Α' Φάζε ζπλίζηαηαη ζηε λέα ππεξεζία πνπ μεθίλεζε πέξπζη, θαη ζα δνζνύλ 16 βαζηθά  
καζήκαηα  ηνπ Λπθείνπ  (ζε 8 ηεο Γ', 4 ηεο Β' θαη 4 ηεο Α' Λπθείνπ) θαη 2 ησλ ΔΠΑ.Λ. κε 
εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο: 4, 5 θαη 7 Ιαλνπαξίνπ 2016. 

Η Β'  Φάζε  είλαη ε δηαδηθαζία όπσο ηελ γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα. Θα δνζνύλ ζπλνιηθά 
2 4  καζήκαηα γηα ην Γεληθό Λύθεην (13 γηα ηε Γ΄ Λπθείνπ, 6 γηα ηε Β΄ Λπθείνπ, 5 γηα ηελ Α΄ 
Λπθείνπ) θαη 2 ζπλ ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο γηα ηελ 3ε ηάμε ησλ ΔΠΑ.Λ  - ν αξηζκόο ησλ καζεκάησλ 
εηδηθόηεηαο αλαθνηλώλεηαη ηέιε Φεβξνπαξίνπ - κε ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο από 1 0  
Απξηιίνπ έσο 4  Μαΐνπ 2016. Σν  πξόγξακκα δηεμαγσγήο ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ 2016 
είλαη αλαξηεκέλν από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ζηνλ θόκβν ηεο ΟΔΦΔ (www.oefe.gr). 

Η Γ'  Φάζε  ζα  πεξηιακβάλεη δηαγλωζηηθά ηεζη  -  αλάινγα κε  ηα  δηαγλσζηηθά  ηεζη ή  
ηεζη θαηάηαμεο πνπ είλαη επξύηαηα δηαδεδνκέλα ζην εμσηεξηθό θαη δηεμάγνληαη ζηελ αξρή ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πεξηόδνπ-  πξνθεηκέλνπ  λα  εληνπηζηνύλ θαη  λα  αληηκεησπηζηνύλ  νη  αδπλακίεο  ησλ  
καζεηώλ θαη  λα ηνπνζεηεζνύλ νη καζεηέο ζε επίπεδα κε ρξόλν δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ην 
πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2016. 

 

Γηα  ηελ «επόκελε  κέξα»  ησλ Δ.Θ.  ε Ο.Δ.Φ.Δ.  ρξεηάδεηαη  ηελ ελεξγό  ζπκκεηνρή  όισλ  
ησλ θξνληηζηώλ.  Θα  πξέπεη  όιν  θαη  πεξηζζόηεξνη  ζπλάδειθνη  λα  εθδειώζεηε  ελδηαθέξνλ  γηα  
λα ζηειερσζνύλ νη επηηξνπέο ζεκαηνδνζίαο ησλ Δ.Θ. 2016 ζπκβάιινληαο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, 
ζηάζκηζεο, θξίζεο θαη ιύζεο ησλ ζεκάησλ θαη δηεπθνιύλνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα αξηηόηεξε 
πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ησλ ηξηώλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Όπσο γλσξίδεηε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ ζεκάησλ θαη 
επηκειεηώλ γίλεηαη κεηά από «αλνηθηή» πξόζθιεζε  πξνο ηνπο θξνληηζηέο. Οη ελδηαθεξόκελνη 
κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ «αίηεζε  ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηηο  επηηξνπέο 
Δ.Θ.»  ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εηδηθήο ζειίδαο αίηεζεο (ΔΘ-ΟΔΦΔ-Δ02), πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ 
θόκβν ηεο Οκνζπνλδίαο (www.oefe.gr) από 10/10/2015 έωο 3 0 /10/2015. 

 

http://www.oefe.gr/
http://www.oefe.gr/
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Οη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο επηηξνπέο ζεκαηνδόηεζεο ησλ 
Δ.Θ. είλαη νη αθόινπζεο: 

1.  Η κνλάδα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα είλαη κέινο ηνπ ηνπηθνύ ζπιιόγνπ θξνληηζηώλ. 

2.  Η κνλάδα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ λα έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή ζηα Δ.Θ. ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ 
κε ηε ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ ζεκαηνδόηεζεο. 

3.  Να ζπκπιεξώζεη ηε ΓΗΛΩΗ ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ (ΔΘ-ΟΔΦΔ-Δ06) αθνύ επηιερζεί σο ζεκαηνδόηεο. 
 

Η νξγαλσηηθή θαηλνηνκία πνπ εγθαηληάζακε ηα πέληε ηειεπηαία ρξόληα πηζηεύνπκε όηη  άλνημε 
λένπο νξίδνληεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ. Ομάδερ  ζςναδέλθων από  όλα  ηα ζημεία  ηηρ  
Ελλάδαρ αλέιαβαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηνξγάλσζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ.  Η Ο.Δ.Φ.Δ. 
εκπηζηεύζεθε αμηόπηζηεο νκάδεο ζπλαδέιθσλ - θξνληηζηώλ από όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηνλώλνληαο ην 
ελδηαθέξνλ θαη ηε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη αγλννύζαλ ηε ζεκαζία ησλ 
Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο κνλάδεο. 
Πηζηεύνπκε όηη ε «διαζποπά ηηρ θεμαηοδόηηζηρ» απνθηά πιένλ ην πεξηερόκελν πνπ ηεο αμίδεη, 
πάληα κε θξηηήξην ηελ αλάδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ θξνληηζηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 
θύξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπιινγηθνύ καο νξγάλνπ, ηεο Ο.Δ.Φ.Δ.. Πηζηεύνπκε όηη ε ζπκκεηνρή 
ζα επεθηαζεί θαη ζα πνιιαπιαζηαζηεί ζηα επόκελα ρξόληα θαη ζα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηνπ Πανελλαδικού Δικηύος  θαη ηεο Θεκαηηθήο Τξάπεδαο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ – 
θξνληηζηώλ. Άιισζηε, ζθνπόο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ είλαη ε 
αμηνπνίεζε ηνπ πινύζηνπ δπλακηθνύ πνπ δηαζέηνπκε σο θιάδνο θαη ε αλάδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
έξγνπ καο κε ηξόπνπο θαη δξάζεηο, πέξα από ηνλ κηθξόθνζκν ηεο θξνληηζηεξηαθήο ηάμεο. 

πλάδειθνη, 

Σν   Γηνηθεηηθό   πκβνύιην   ηεο   Οκνζπνλδίαο   Δθπαηδεπηηθώλ   Φξνληηζηώλ   Διιάδνο   θαη   
ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ επραξηζηνύλ πξνθαηαβνιηθά ηνπο 
δεθάδεο ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη γηα κία αθόκα ρξνληά κε δηάζεζε πξνζθνξάο ζηα θνηλά ηνπ θιάδνπ 
καο, αιιά θαη ζπζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ρξόλνπ ζα ιάβνπλ κέξνο κε ππεπζπλόηεηα ζηηο Δπηηξνπέο 
Θεκάησλ. 

Δπρόκαζηε ζε εζάο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ΔΠΙΤΥΦΙΑ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζεκαηνδόηεζεο, ζαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε γόληκε ζπλεξγαζία ζαο θαη ηελ ζηήξημε ζε 
απηή ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

Με ηηκή 

ην Γ.. θαη ε Κ.Δ.Δ. ησλ Δ.Θ. ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. 
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Δπηθνηλωλία κε Ο.Δ.Φ.Δ.: 

Σειέθσλν 210-3829122 Φαμ 210-3829122 

E-mail oefe@otenet.gr/ info@oefe.gr  Γηεύζπλζε Web www.oefe.gr  

Γηεύζπλζε όισλνο 142, Αζήλα 106 77 

Ώξεο 
ιεηηνπξγίαο 

Γεπηέξα – Παξαζθεπή : 9.00΄ - 22.00΄ 

Σάββαην : 10.00΄- 14.00΄ 

 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε Ρεληίλε Κπξηαθνπνύινπ, Μαξία Κνπληνύξε 

 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεωλ 

 

πληνληζηήο Δ.Θ. Μπάκπεο Νηθνιάνπ 

Σ: 6974313520 

Σ: 2105150700 

e-mail: babisfro@yahoo.gr 

Τπεύζπλνο Οξγαλσηηθνύ Δ.Θ. Αληώλεο Μνπξάηνο 

Σ: 6973853198 

Σ: 2110134459 

e-mail: antoniosmouratos@gmail.com 

 

 

Δπηθνηλωλία κε KEYSTONE: 

 

Σειέθσλα 210-8661142, 210-8661159 Φαμ 210-8679467 

E-mail info@keystone.gr   Γηεύζπλζε Web www.keystone.gr 

Γηεύζπλζε Ταθίλζνπ 15, Αζήλα 113 64 

Ώξεο 
ιεηηνπξγίαο 

Δξγάζηκεο 9 π.κ.- 5.00 κ.κ.   

 

Τπεύζπλνη Οξγάλσζεο Γξεγόξεο Κσλζηαληόπνπινο, Κσλζηαληίλα Νηπκέλνπ 

Τπεύζπλε Δπηκέιεηαο Θεκάησλ Μαξία Σζαηζαξώλε 
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