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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 2017 

Αμηόηηµνη πλάδειθνη, 

ηα Δπαλαιεπηηθά Θέµαηα απεπζύλνληαη, α π ό  άπνςε πεξηερνµέλνπ, όρη µόλν  ζηα γεληθά  
αιιά  θαη ζηα εμεηδηθεπµέλα  (ζεκαηηθά)  θξνληηζηήξηα µε πην νηθνλνµηθή ρξέσζε θαη ζα 
δηεμαρζνύλ  ζε ηξεηο θάζεηο: 

     •  Α΄ Φάζε:  Δπαλαιεπηηθά Θέµαηα ∆ηαθνπώλ Υξηζηνπγέλλσλ (Αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2017). 

• Β΄ Φάζε:  Δπαλαιεπηηθά Θέµαηα Άλνημεο (Απξίιηνο 2017) θαη 

•  Γ΄ Φάζε:  Γηαγλσζηηθά Σεζη Γ ΄  Λπθε ίνπ  (από 12/5/2017) θαη ∆ηαγλσζηηθά Σεζη Α΄θα η  
Β ΄Λπθε ίνπ  (από  1 /9 /2017) . 

 
 ηα  Δπαλαιεπηηθά Θέµαηα, ζα  ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο γ ε λ η θ ώ λ  ή  

ζ ε κ α η η θ ώ λ  θξνληηζηεξίσλ γηα ην παθέην µαζεµάησλ πνπ  ηα αθνξά είηε θαη ζηηο ηξεηο 

θάζεηο  (κε έθπηωζε θαη δώξν ην εκεξνιόγην ηεο Ο.Δ.Φ.Δ.) είηε ζηε β΄ θάζε κόλν.  

 Έηζη ,  ζα  είλαη δηαζέζηµα  εθηόο  από  ην Γεληθό Παθέην (ύλνιν  ησλ Μαζεµάησλ)  θαη 

πέληε Θεµαηηθά Παθέηα µε ραµειόηεξν θόζηνο: 

 Μαζεµάησλ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ. 

 Μαζεµάησλ Θεηηθώλ πνπδώλ. 

 Μαζεµάησλ πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη πιεξνθνξηθήο 

 Μαζεµάησλ Θεηηθώλ πνπδώλ, πνπδώλ Οηθνλνκίαο & πιεξνθνξηθήο θαη ΔΠΑ.Λ. 

 Μαζεκάησλ ΔΠΑ.Λ. 

 
   Δπαλαιεπηηθά Θέκαηα Γηαθνπώλ Υξηζηνπγέλλωλ  (Α΄Φάζε Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάηωλ) 

  Ζ Α΄ Φάζε  ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάησλ είλαη µηα ππεξεζία ε νπνία μεθίλεζε πξόπεξζη 

θα η  νξγαλώζεθε  µε ηνλ ίδ ην  ηξόπν όπσο ε β΄θάζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάησλ,  όζνλ  

αθνξά  ζηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, ηερληθήο  ππνζηήξημεο, ζεµαηνδνζίαο θαη δηεμαγσγήο. 

Φ έ η ν ο  ζ α  δ ν ζ ν ύ λ  ζ έ κ α η α  ζε  18  βαζηθά  µαζήµαηα  ηνπ  Λπθείνπ (ε 10 ηεο Γ΄, 4 

ηεο Β΄ θαη 4 ηεο Α΄ Λπθείνπ) θαη ζε 2 ηωλ ΔΠΑ.Λ. 

►Γηεμαγσγή Γηαδηθαζίαο: 3, 4 , 5 θαη 7 Ιαλνπαξίνπ 2017. 

 
►ύληνµα  ζα αλαθνηλσζεί ε εμεηαζηέα  ύιε επί ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνύλ νη µαζεηέο. 

 

Γηαγλωζηηθά Σεζη Α΄, Β΄, Γ΄ Λπθείνπ (Γ΄ Φάζε Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάηωλ) 

 Σα  Γηαγλσζηηθά  Σεζη  είλαη  αλάινγα  µε  ηα  δηαγλσζηηθά  ηεζη  ή  ηεζη  θαηάηαμεο   πνπ   

είλαη επξύηαηα   δηαδεδνµέλα  ζην  εμσηεξηθό   θαη  δηεμάγνληαη   ζηελ  αξρή   ηεο  εθπαηδεπηηθήο 

πεξηόδνπ, πξνθεηµέλνπ  λα   εληνπηζηνύλ   θαη   λα   αληηµεησπηζηνύλ   νη   αδπλαµίεο   ησλ   

µαζεηώλ  θαη   λα ηνπνζεηεζνύλ νη µαζεηέο  ζε επίπεδα. 

 Σν θάζε µάζεµα  ζα ρσξίδεηαη ζε γλσζηηθέο ελόηεηεο  πνπ  έρνπλ  δηδαρζεί ζε 

πξνεγνύµελεο ηάμεηο θαη θάζε  ελόηεηα  ζα  εμεηάδεηαη  µε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ  

ζα  αθνξνύλ ζε  βαζηθέο γλώζεηο, έλλνηεο  θαη µεζνδνινγίεο. ην  πιαίζην  ηνπ  ηεζη  ζα  

εμεηάδνληαη  µαζήµαηα  ηα νπνία ζα εμεηάδνληαη  ηειηθά ζηηο παλειιαδηθέο θαη ζηα νπνία  
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ππάξρεη ζπλάθεηα θαη ζπλέρεηα  ζην γλσζηηθό αληηθείµελν πνπ  δηδάζθεηαη  από  ρξνληά  ζε 

ρξνληά. 

► Γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  πξόθεηηαη  λα θνηηήζνπλ  ζηε Γ' Λπθείνπ ζα είλαη δηαζέζηµα  3 
ηεζη: 

•  Έλα γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  επηζπµνύλ λα θνηηήζνπλ  ζηελ Ο.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ. 

•  Έλα γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  επηζπµνύλ λα θνηηήζνπλ  ζηελ Ο.Π. Θεηηθώλ πνπδώλ. 

•  Έλα γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  επηζπµνύλ λα θνηηήζνπλ  ζηελ Ο.Π. πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη 
Πιεξνθνξηθή. 

 
► Γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  πξόθεηηαη  λα θνηηήζνπλ  ζηε Β' Λπθείνπ ζα είλαη δηαζέζηµα  2 
ηεζη: 

•  Έλα γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  επηζπµνύλ λα θνηηήζνπλ  ζηελ Ο.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ. 

•  Έλα γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  επηζπµνύλ λα θνηηήζνπλ  ζηελ Ο.Π. Θεηηθώλ πνπδώλ. 

► Γηα ηνπο µαζεηέο  πνπ  πξόθεηηαη  λα θνηηήζνπλ  ζηε Α' Λπθείνπ ζα είλαη δηαζέζηµν  έλα εληαίν 
ηεζη.  

 Μαδί µε ηα ηεζη ηα ζπµµεηέρνληα θξνληηζηήξηα, ζα ιαµβάλνπλ θαη ηηο ζσζηέο 
απαληήζεηο. Σα ηεζη ζα δηνξζώλνληαη από  ην θξνληηζηήξην ην νπνίν  ζα µπνξεί  λα θαιέζεη 
ηνπο γνλείο µε ην µαζεηή γηα µηα ζπδήηεζε όπνπ ζα ηνπο αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζµαηα, 
ζα γίλεηαη αμηνιόγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζα ηνπο γίλεηαη πξόηαζε γηα ην θξνληηζηεξηαθό 
πξόγξαµµα πνπ  πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν µαζεηήο. 

 
 Ζ Γ΄ θάζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ (δηαγλσζηηθά ηεζη) απαγθηζηξώλεηαη από ηηο 5000 

Τπνηξνθίεο γηα καζεηέο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ νη νπνίεο από ην 2017 ζα δίλνληαη κε άιιε δηαδηθαζία.  

Δπίζεο πξνζηίζεληαη ζηε Β΄ θάζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάησλ  Γηαγλσζηθά Σεζη γηα ηνπο καζεηέο 
πνπ ζα θνηηήζνπλ ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζηε Γ΄ Λπθείνπ θαη ζα είλαη δηαζέζηκα από ηέιε 
Απξηιίνπ. Έηζη ζα ηνπνζεηνύκε ηνπο καζεηέο καο ζε επίπεδα πξηλ ηε Θεξηλή πξνεηνηκαζία θαη ζα 
εληνπίδνπκε έγθαηξα ηηο αδπλακίεο ηνπο ώζηε λα ηηο αληηκεησπίδνπκε άκεζα.       

Σα Γηαγλσζηηθά Σεζη,  είλαη µηα δηαδηθαζία  πνπ  ζα  πινπνηεζεί µε ηξόπν αλάινγν µε απηόλ  
ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάησλ, όζνλ  αθνξά  ζηηο δηαδηθαζίεο  νξγάλσζεο, ηερληθήο  
ππνζηήξημεο, ζεµαηνδνζίαο θαη δηεμαγσγήο, µε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: 

   ►Γηεμαγσγή Γηαδηθαζίαο: Μεηά ηηο 12/5/2017 ζα είλαη έηνηκα ηα Γηαλσζηηθά Σεζη ηεο 

Γ΄Λπθείνπ  ελώ από ηελ 1ε επηεµβξίνπ 2017 ζα είλαη έηνηκα ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη γηα ηελ Α΄ 

θαη Β΄Λπθείνπ. 

    
ΥΡΔΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ- ΔΓΓΡΑΦΔ- ΔΚΠΣΧΔΙ: 

Οη εγγξαθέο θαη γηα ηηο 3 θάζεηο  ησλ  Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάησλ  2017 ζα  αξρίζνπλ από  ηελ 
2 5 ε  Οθησβξίνπ  2016. Όζνη ζπλάδειθνη επηζπµνύλ λα εγγξαθνύλ θαη ζηηο 3 θάζεηο ζα 
πξέπεη λα ην θάλνπλ µέρξη 22/12/2016  θαη ζα έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήµαηα: 

1.   εµαληηθή έθπησζε (ζα ιαµβάλνπλ ηηο θάζεηο Α θαη Γ ζηελ ηηµή ηεο µηαο)  θαη 

2.   Θα ιάβνπλ σο δώξν ην εµεξνιόγην ηεο Οµνζπνλδίαο ηνπ  2017. 
 

Θα εθδνζεί 1 αθίζα  θαη γηα ηηο ηξεηο θάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ 
Θεµάησλ  2017  ζηα θξνληηζηήξηα. Όινη νη ζπµµεηέρνληεο ζα ιάβνπλ  από 4  ηεµάρηα  γηα  θάζε  
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εγγξαθόµελε µνλάδα. Δπίζεο  όινη  νη  ζπλάδειθνη µπνξνύλ λα παξαγγείινπλ (µε επηπιένλ 
ρξέσζε) ηεηξάδηα  (Θα ππάξρεη έλα εληαίν ηεηξάδην  γηα ηηο θάζεηο  Α θαη Β) θαη µαύξεο  
απηνθόιιεηεο εηηθέηεο ηύπνπ παλειιαδηθώλ. 

ΚΡΙΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 

           ΔΓΓΡΑΦΔ                      ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

Γηα ζπµµεηνρή θαη ζηηο 3 

Φάζεηο ME ΔΚΠΣΩΗ 
25/10 - 22/12/2016 

Α' Φάζε: 3, 4, 5, 7/1/2017 

Β' Φάζε: 1/4 – 22/4/2017 

Γ' Φάζε: Γ΄ Λπθείνπ: από 12/5/2017 

Α’ & Β’ Λπθείνπ: από 1/9/2017 

 

1ν 15ζήµεξν επηεµβξίνπ 

2015 

Β' ΦΑΖ (Κπξίσο  Φάζε-Άλνημε) 25/10/2016- 27/3/2017                 1/4 – 22/4/2017 

 

►Γείηε  ζηνλ θόµβν ηεο  Οµνζπνλδίαο: 

 To πξόγξαµµα ησλ Φάζεσλ Α θαη Β ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάησλ. 

 Σα καζήκαηα ησλ ζεκαηηθώλ παθέησλ 

 Σηο θξίζηκεο εκεξνκελίεο γηα παξαγγειίεο. 

 Σηο ρ ξ ε ώ ζ ε η ο  ζ π κ κ ε η ν ρ ή ο  η σ λ  γ ε λ η θ ώ λ  θ α η  η σ λ  ζ ε κ α η η θ ώ λ  
θ ξ ν λ η η ζ η ε ξ ί σ λ   

 

 ε πεξίπησζε ζπµµεηνρήο, πεξηζζόηεξωλ ηεο  µηαο  µνλάδωλ ηεο ίδηαο 
ηδηνθηεζίαο  ή µνλάδσλ πνπ  δηαηεξνύλ  θάπνηαο µνξθήο θνηλή ηδηνθηεζία ζηελ ίδηα ή ζε 
δηαθνξεηηθή  πεξηνρή, ζα ππάξρεη µηα επηβάξπλζε αλά ζπµµεηέρνπζα µνλάδα.  Οη 
ζπλάδειθνη θαινύληαη λα δειώζνπλ ηνλ αθξηβή αξηζµό ηωλ  µνλάδωλ πνπ ζα 
ζπµµεηάζρνπλ θαη µε ηε εγγξαθή ζα ιαµβάλνπλ γηα ηηο επηπιένλ µνλάδεο πνπ  εγγξάθνπλ: 

•   Τδαηνγξάθεµα γηα θάζε µνλάδα  µε ηελ πεξηνρή ηεο. 

•   Δπηπιένλ αθίζεο  ηεο δηαδηθαζίαο. 

•   Δπηπιένλ θαηαρσξίζεηο ζηελ   Ζιεθηξνληθή   Δθαξµνγή  παξνπζίαζεο  ησλ   
µνλάδσλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηα Δπαλαιεπηηθά Θέµαηα. 

 ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ  ΝΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ  ΚΑΙ ΣΙ ΣΡΔΙ  ΦΑΔΙ  

ΣΧΝ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 2017 !  

 

Γηθαίωµα ζπµµεηνρήο 

Σν ∆.. ηεο ΟΔΦΔ  αληηιαµβάλεηαη  ηε δηαδηθαζία ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεµάησλ  σο  µηα 
θνξπθαία εθπαηδεπηηθή   δηαδηθαζία,   πνπ    αθ΄    ελόο    µελ   απνηειεί    έλα   
ζεµαληηθό   αληαγωληζηηθό πιενλέθηεµα ηνπ  θιάδνπ  µαο,  αθ΄  εηέξνπ  δε  είλαη θαη ε 
βαζηθή πεγή ρξεµαηνδόηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηεο   Οµνζπνλδίαο  µαο.   Έηζη   
απεπζύλεη πξνο  όινπο   ηνπο   ζπλαδέιθνπο  – θξνληηζηέο πξόζθιεζε θαζνιηθήο 
ζπµµεηνρήο, µε ζηόρν  ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζµηζε απηήο  ηεο πνιιαπιά  σθέιηµεο γηα  ηνλ  
θιάδν  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηθαίσµα  ζπµµεηνρήο ζηα  Δ.Θ. 2017  έρνπλ: 
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1. Φξνληηζηέο-µέιε  ηνπηθώλ  ζπιιόγσλ,  ηα   νπνία    είλαη  ηαµεηαθώο   εληάμεη.   Μπνξείηε  
λα εγγξαθείηε άµεζα  ζην ζύιινγό ζαο  επηθνηλσλώληαο µε ην πξνεδξείν ηνπ (δείηε ζηνλ 
θόµβν ηεο   νµνζπνλδίαο,  ζην   ηµήµα   «Φξνληηζηήξηα-Μέιε»   ηα   ζηνηρεία   ησλ   
πξνέδξσλ  ησλ ζπιιόγσλ). 

2. Φξνληηζηέο πνπ  δηαηεξνύλ θξνληηζηεξηαθή µνλάδα  ζε πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρεη 
ζύιινγνο θξνληηζηώλ µπνξνύλ λα θάλνπλ  αίηεζε ζπµµεηνρήο ζηα Δπαλαιεπηηθά 
Θέµαηα θαη ε αίηεζή ηνπο ζα αμηνινγείηαη από  ηελ νµνζπνλδία. 

 
Ζ δηαδηθαζία  εγγξαθήο θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο θάζε θαηεγνξίαο πνπ  πξναλαθέξαµε 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεµα πνπ  αθνινπζεί  (βιέπε  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, ηµήµα Α). 

Πεηξαηηθή ζπµµεηνρή – Γεµνζηνπνίεζε ζεµάηωλ θαη ιύζεωλ 

Δπεηδή ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη  ηδηαίηεξα ζεµαληηθό,  ηόζν  από  εζάο  
αιιά θαη από  νιόθιεξε  ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ηα πξνεγνύµελα ρξόληα, είραµε εθηεηαµέλε 
ιαζξαία ρξήζε ηνπ πιηθνύ  ηόζν  από  ζπλαδέιθνπο (µέιε θαη µε ησλ  ζπιιόγσλ), όζν  θαη 
από  θαζεγεηέο ηδηαηηέξσλ θαη γθξνππάδηθσλ (δεµόζηνπο ή µε). Θεσξνύµε αλαγθαία  ηελ 
εμάιεηςε ησλ θαηλνµέλσλ ηεο   πεηξαηηθήο   ζπµµεηνρήο,   ε   νπνία    ζα   πξέπεη  λα   
δηαζθαιηζζεί   από    ηνπο   ίδηνπο   ηνπο ζπµµεηέρνληεο θξνληηζηέο 

Πξέπεη  λα γίλεη ζαθέο  θαη θαηαλνεηό πσο δελ απνηειεί θηιηθή εμππεξέηεζε ε δηαλνµή ησλ 
ζεµάησλ αιιά επηβξάβεπζε αληηζπιινγηθώλ θαη αληηεπαγγειµαηηθώλ ινγηθώλ  θάπνησλ, 
επηπρώο ειάρηζησλ, πνπ  επηζπµνύλ λα  θαξπσζνύλ ην απνηέιεζµα ηεο  ζπιινγηθήο 
ζπλεξγαζίαο ρσξίο  ηελ ειάρηζηε πξνζσπηθή ηνπο ζπµβνιή.  Εεηνύµε ινηπόλ  ηε ζπλεξγαζία 
ζαο ζηε δηαθύιαμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αθύξσζε ησλ  όπνησλ πιενλεθηεµάησλ 
πξνθύπηνπλ από  ηε ρξήζε  ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηνπο ελδερόµελνπο πεηξαηέο. Γηα ην 
ιόγν απηό ζαο  θαινύµε: 

•  Να δειώζεηε έγθαηξα ζπµµεηνρή  ζηα Δ.Θ. 2017. 

•  ε πεξίπησζε πνπ  δηαζέηεηε  πεξηζζόηεξεο από  µηα µνλάδεο, λα  δειώζεηε ηε 
ζπµµεηνρή ηνπο  µε µία µηθξή επηπιένλ επηβάξπλζε, ώζηε  ζε θαζεµηά  από  απηέο  λα 
θαίλεηαη  ην όλνµα θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία  δηεμάγεηαη ε δηαδηθαζία. 

•  Να µε ζηέιλεηε ηα ζέµαηα ζε ζπλαδέιθνπο ή άιινπο  θαζεγεηέο πνπ  ζαο  ηα δεηνύλ θαη 
λα µε δεµνζηνπνηείηε ηα  ζέµαηα  ζε  ηνπηθέο  εθεµεξίδεο θαη ζηα  sites  ζαο  µέρξη  ηελ  
εµεξνµελία θαηά  ηελ νπνία  ζα  αξρίζεη  ε επίζεµε δεµνζηνπνίεζή ηνπο  ζηνλ  θόµβν  
ηεο  Οµνζπνλδίαο (δύν εµέξεο πξηλ ηελ  έλαξμε ηωλ Παλειιήληωλ 
Δμεηάζεωλ). Ζ Ο.Δ.Φ.Δ.   δηαηεξεί  ην δηθαίωµα αθύξωζεο µηαο  ζπµµεηνρήο 
εθόζνλ ππάξμεη παξαβίαζε ηνπ όξνπ  απηνύ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα αθπξώζεη ζηελ 
πξάμε ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο νπνηαζδήπνηε  πεηξαηηθήο ρξήζεο ησλ Δ.Θ. 2017 
(βιέπε  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, ηµήµα  Γ). 

πλάδειθνη, 

 ην  Γηνηθεηηθό πµβνύιην  ηεο  Οµνζπνλδίαο  Δθπαηδεπηηθώλ Φξνληηζηώλ Διιάδνο θαη 
ε Κεληξηθή Δπηηξνπή    Δμεηάζεσλ   ησλ    Δπαλαιεπηηθώλ   Θεµάησλ     επραξηζηνύλ   
πξνθαηαβνιηθά   ηνπο εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο,  νη  νπνίνη   γηα  µία  αθόµα  ρξνληά   ζα  
ζηεξίμνπλ   απηή  ηε  ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. 

Με ηηµή 

ην Γ.. θαη ε Κ.Δ.Δ. ησλ Δ.Θ. ηεο Ο.Δ.Φ.Δ. 
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ηα Παξαξηήµαηα πνπ αθνινπζνύλ ζα βξείηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά µε ηηο εγγξαθέο θαη ηελ  νξγαλωηηθή, ηερληθή θαη γξαµµαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηνπ  έξγνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Α. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΠΑΡΟΥΔ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Δ.Θ. 2017 έρνπλ: 

 Φξνληηζηέο - κέιε ηνπηθώλ ζπιιόγσλ, ηα νπνία είλαη ηακεηαθώο εληάμεη. 

 Φξνληηζηέο πνπ δηαηεξνύλ θξνληηζηεξηαθή κνλάδα ζε πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρεη ζύιινγνο 
θξνληηζηώλ. 
 

 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζα αθνινπζεί έιεγρνο θαη επηβεβαίωζε ηεο 
θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπλάδειθνη, από ηελ ΟΔΦΔ θαη ηνπο θαηά ηόπνπο 
ζπιιόγνπο. Οη ζπλάδειθνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία (2)  ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ΚΧΓΙΚΟ 
ΑΓΔΙΑ ηεο λέαο άδεηαο ίδξπζεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνπο (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) ζηελ ΟΔΦΔ ζηα e-mail / θαμ 
πνπ αθνινπζνύλ: 

Δπηθνηλωλία κε ΟΔΦΔ: Κπξηαθνπνύινπ Ρεληίλε (Γξακκαηέαο) – Μαξία Κνπληνύξε (Γξακκαηέαο) 

Email: oefe@otenet.gr / info@oefe.gr ,   ηει./θαμ: 210.38.29.122.  

Να επηβεβαηώλεηε ηειεθσληθά ηελ παξαιαβή όζσλ ζηείιαηε.  

Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο ΟΔΦΔ: Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή : 9.00΄ – 22.00΄ 
                                                                                         άββαην    : 10.00΄- 14.00΄ 
                                                                        

 

 Σν παξάβνιν ηεο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Δζληθή Τξάπεδα (ινγαξηαζκόο 
ΟΔΦΔ) θαη ε απόδεημε ηεο θαηάζεζεο λα απνζηαιεί κε e-mail ή θαμ, ή ηαρπδξνκηθά ζηε γξακκαηεία 
ηεο δηαδηθαζίαο (Keystone), ζηα παξαθάησ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ην αξγόηεξν κέρξη: 
 

 22/12/2016 γηα  ηελ εγγξαθή θαη ζηηο 3 θάζεηο κε ΔΚΠΣΩΖ θαη ΓΩΡΟ ην εκεξνιόγην 

 27/03/2017 γηα ηε Φάζε Β θαη 

 

Καηάζεζε παξαβόινπ ζπκκεηνρήο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα (λογαριασμός ΟΕΦΕ): 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ 669/480020-69,   ΙΒΑΝ GR 5501106690000066948002069. 

Αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνύ ηεο θαηάζεζεο ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ Keystone: 

► Μέζω e-mail: info@keystone.gr 

ή 

 ► Μέζω Φαμ ζην: 210.86.79.467 

Τει.: 210.86.61.159, 210.86.61.142 (Keystone, για επιβεβαίωση παραλαβής όσων στείλατε) 

 
 Καηά ην δηάζηεκα απηό, ηα θξνληηζηήξηα ζα κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ειεθηξνληθά ζηε 

δηαδηθαζία, κέζσ ηεο εηδηθήο ζειίδαο εγγξαθήο, πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ θόκβν ηεο Οκνζπνλδίαο 

(www.oefe.gr) από 25/10/2016. Αλ θαη εμππεξεηεί όινπο ε ειεθηξνληθή εγγξαθή, ζα γίλνληαη δεθηέο θαη 

αηηήζεηο κέζω θαμ (ζην 210-8679467) ή ηαρπδξνκηθά, δείηε ηε ζρεηηθή θόξκα ζην Παξάξηεκα ΙIΙ). 

 

mailto:oefe@otenet.gr
mailto:info@oefe.gr
mailto:info@keystone.gr
http://www.oefe.gr/
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 Με ηελ εγγξαθή ζα κπνξεί (πξναηξεηηθά) λα γίλεηαη θαη ε παξαγγειία ηωλ ηεηξαδίωλ/εηηθεηώλ, 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα δηαγσλίζκαηα. ε επόκελε θάζε κέζσ ηεο ίδηαο θόξκαο ζα γίλεηαη θαη ε 
παξαγγειία δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ γηα ηα Γηαγλσζηηθά Σεζη. Γηα ηηο ηηκέο θαη ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο 
ησλ ηεηξαδίσλ, δείηε ην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 ε όιεο ηηο ζειίδεο ησλ εθθσλήζεσλ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά ην όλνκα ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαη ε 
πεξηνρή ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ζε πδαηνγξάθεκα, έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη πνιιαπιέο ζπκκεηνρέο κε 
κηα εγγξαθή. Γηα εγγξαθέο από ην δήκν Αζήλαο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ππνρξεωηηθά ε ζπλνηθία. Σα 
έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο θαιύπηνληαη απνθιεηζηηθά από ηηο θξνληηζηεξηαθέο κνλάδεο θαζώο ηα ζέκαηα, 
είηε κε ηε κνξθή ηεο δηδαρήο είηε κε ηε κνξθή ηεο άζθεζεο θαη ηεο απηελέξγεηαο, απνηεινύλ 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, πνπ ελζσκαηώλεηαη νύησο ή άιισο ζηα 
θαηαβαιιόκελα δίδαθηξα. Ζ έγθαηξε εγγξαθή ησλ ζπλαδέιθσλ δηεπθνιύλεη όινπο καο. 

Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη πιήξσο θαη λα αθνινπζείηαη από ηελ απνζηνιή ηνπ 
απνδεηθηηθνύ ηεο πιεξσκήο (κε e-mail ή θαμ), ώζηε λα κπνξεί ν αλάδνρνο λα πηζηνπνηήζεη ηελ 
εγγξαθή. 

Μεηά ηελ εγγξαθή (απνζηνιή θόξµαο ζπµµεηνρήο) θαη ηελ απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνύ 
θαηαβνιήο ηνπ  παξάβνινπ,  ζα  απνζηέιινληαη  από   ηνλ  αλάδνρν  ειεθηξνληθά   µελύµαηα,   
ζρεηηθά   µε  ηα επόµελα βήµαηα  θαη  ηνλ  ηξόπν  ζπµµεηνρήο ηνπ  ζηε  δηαδηθαζία.   Δπίζεο  
από  16/11/2016 ζα αξρίζνπλ λα απνζηέιινληαη ηα ηεηξάδηα, νη αθίζεο θαη ηα 
εκεξνιόγηα.  

 ηνλ  θόµβν  ηεο  νµνζπνλδίαο ζα  είλαη δηαζέζηµε  εηδηθή ζειίδα µε  ηα  
Δπαλαιεπηηθά  Θέµαηα παιαηόηεξωλ εηώλ (από  ην  2003),  µε ην  όλνµα  ηεο  ΟΔΦΔ  ζην  
πδαηνγξάθεµα, µε ηελ  νπνία µπνξείηε  λα ζπλδέεζηε από ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θξνληηζηεξίσλ 
ζαο  µέζσ  link, ώζηε  ηα ζέµαηα  λα είλαη πξνζβάζηµα γηα  ηνπο  µαζεηέο  θαη ηνπο  επηζθέπηεο 
ησλ  ηζηνζειίδσλ ζαο.  Σα  ζέµαηα  ησλ θάζεσλ Α θαη Β ηνπ 2017  µε ηηο απαληήζεηο ηνπο  ζα 
πξνζηεζνύλ θαη ζα είλαη δηαζέζηµα  ζηελ ίδηα ζειίδα,  δύν εµέξεο πξηλ  ηελ  έλαξμε ηωλ 
Παλειιήληωλ Δμεηάζεωλ. Μεηά ηελ θαηαβνιή  ηνπ παξαβόινπ, ζα ζαο  απνζηέιιεηαη 
ειεθηξνληθό µήλπµα από  ηελ Keystone γηα ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο µε ηελ 
παξαπάλσ ζειίδα  ηνπ θόµβνπ  ηεο Οµνζπνλδίαο. 

 Δπίζεο  ζηνλ   θόµβν   ηεο  νµνζπνλδίαο  είλαη  δηαζέζηµε   θαη  εθαξµνγή 
παξνπζίαζεο,  µέζω ειεθηξνληθνύ ράξηε, ηωλ θξνληηζηεξίωλ πνπ ζπµµεηέρνπλ 
ζηα  Δπαλαιεπηηθά  Θέµαηα. Η εκθάληζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 
πνζνύ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηελ νινθιήξωζε ηεο εγγξαθήο ηνπο. 

 ηελ  εθαξµνγή εµθαλίδνληαη όιεο νη  µνλάδεο µε   έλδεημε   ηεο    ζπµµεηνρήο  
ηνπο   ζηηο  θάζεηο   ηεο    δηαδηθαζίαο   πνπ ζπµµεηέρνπλ θαη κέζσ αλαδπόκελεο 
επεμήγεζεο (tooltip) ηνπ παθέηνπ καζεκάησλ πνπ  πξνζθέξνπλ (γεληθνύ ή ζεκαηηθνύ). 
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Β. ΣΔΥΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
  

 Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εηαηξεία Keystone, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ νξγαλσηηθή, ηερληθή 

θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ. Ζ ελεκέξωζε ησλ πιιόγσλ θαη ησλ Φξνληηζηεξίσλ ζα 

γίλεηαη από ηνλ θόκβν ηεο Οκνζπνλδίαο (www.oefe.gr) θαη από ηνλ αλάδνρν, κέζσ e-mail.  Ζ 

έγθαηξε εγγξαθή ησλ ζπλαδέιθσλ ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπο ζε όιεο ηηο 

θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Γηα ηε ελεκέξωζε ηωλ καζεηώλ ζα εθδνζεί  1 αθίζα γηα ηα Δπαλαιεπηηθά Θέκαηα 2017, ε 

νπνία ζα απνζηαιεί ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ από ηελ Keystone, ε νπνία 

θαη έρεη αλαιάβεη ηε ρνξεγία ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο. Θα απνζηαινύλ 4 αθίζεο γηα θάζε 

ζπκκεηνρή θαη αληίζηνηρνο αξηζκόο αθηζώλ γηα θάζε επηπιένλ κνλάδα πνπ ζα δεισζεί.  

 ε όζνπο παξαγγείινπλ ηεηξάδηα, νη αθίζεο θαη ηα εκεξνιόγηα ζα απνζηαινύλ καδί κε ηα 
ηεηξάδηα.  

ΠΡΟΟΥΗ!!! ΟΟΙ ΓΔ ΘΑ ΠΑΡΑΓΓΔΙΛΟΤΝ ΣΔΣΡΑΓΙΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΗΛΧΟΤΝ ΟΣΙ 

ΔΠΙΘΤΜΟΤΝ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΧΡΔΑΝ ΑΦΙΧΝ & ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟΤ (ΤΠΑΡΥΔΙ ΥΔΣΙΚΟ CHECK-

BOX ΣΗ ΦΟΡΜΑ ΔΓΓΡΑΦΗ). ΟΙ ΑΦΙΔ ΘΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ Δ ΚΤΛΙΝΓΡΟ, 

ΟΠΧ ΚΑΙ ΣΑ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΧΜΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗ 16/11/2016. 

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηνξγάλσζεο, ζα ππάξρεη πιήξεο ηερληθή & νξγαλσηηθή 

ππνζηήξημε ησλ Φξνληηζηεξίσλ, κέζσ e-mail ή ηειεθσληθά, από ηελ Keystone: 

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.   

Δπίζεο, ζα ππάξρεη δηεπξπκέλν ωξάξην: 9 π.κ.-8 κ.κ. ηηο εμήο εκεξνκελίεο: 

►ηηο 19-22/12/2016 (γηα ηελ Α΄Φάζε). 

►Σηο εξγάζηκεο ηεο πεξηόδνπ: 23 – 28/3/2017 (γηα ηε Β΄Φάζε). 

Τπεύζπλνο Οξγάλσζεο Γξεγόξεο Κσλζηαληόπνπινο 

Τπεύζπλε Γξακκ. Τπνζηήξημεο Κσλζηαληίλα Νηπκέλνπ 

Τπεύζπλνο Οηθνλνκηθώλ  
Γ.. Ο.Δ.Φ.Δ 

Γεκήηξεο Βόζλνο 
Σει. 2710-221510 , 697-3433385 
e-mail: dim.vosnos@gmail.com 

 

 
 

http://www.oefe.gr/
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ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.Ε.Φ.Ε) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΕΘ-ΟΕΦΕ-

ΟΕ1β 

 

ΕΚΔΟΣΗ: 02/25.09.2014 ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ: 01/25.10.2010 
ΑΡΧΕΙΟ: ΕΘ-ΟΕΦΕ-ΟΕ1β ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 13 

 

 
Γ. ΘΔΜΑΣΑ - ΜΔΣΑΓΟΗ – ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ 
 
 Οη ζπκκεηέρνπζεο κνλάδεο ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα θαη ηηο απαληήζεηο 

από ηηο 8.00 π.κ. ην πξσί ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα ησλ Δ.Θ. 2017. Ζ 

πξόζβαζε ζηα ζέκαηα ζα ππάξρεη  απνθιεηζηηθά κέζω Internet, από εηδηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, 

ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θωδηθνύ πξόζβαζεο.  

 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ, ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 23 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

(ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ ΦΑΗ) ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017 (ΓΙΑ ΣΗ Β ΦΑΗ) ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (ΜΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ). ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΟΜΠΗ, ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΑ ΔΙΝΑΙ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙ 9.00 ΣΟ ΠΡΧΙ. ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

ΗΜΔΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΜΔ ΗΜΔΡΔ ΘΑ ΔΠΙΛΤΘΟΤΝ ΣΑ ΣΤΥΟΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ. ΑΝΑΛΟΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΣΔΣ Δ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΘΔΙ ΤΝΣΟΜΑ. 

Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο από θαηλόκελα πεηξαηηθώλ ζπκκεηνρώλ (πνπ ήδε έρνπκε 

αλαπηύμεη δηεμνδηθά ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξόληνο), νη κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ λόκηκα ζηε δηαδηθαζία 

ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ ηα δηαγσλίζκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ πξνβιέπεηαη από ην 

πξόγξακκα. Σα ζέκαηα θαη νη απαληήζεηο όισλ ησλ δηαγσληζκάησλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ θόκβν ηεο 

Οκνζπνλδίαο δύν εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ Παλειιελίωλ Δμεηάζεωλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΣΔΣΡΑΓΙΑ/ΔΣΙΚΔΣΔ/ ΓΙΑΦ.ΤΛΙΚΟ  ΔΠΑΝ. ΘΔΜΑΣΧΝ 

Από 16 Ννεκβξίνπ 2016 ζα είλαη δηαζέζηκα ηα ηεηξάδηα θαη νη εηηθέηεο γηα ηηο Φάζεηο Α θαη Β ηεο 
δηαδηθαζίαο κε θόζηνο: 

 

 € 0,15 γηα θάζε ηεηξάδην ηεο θεηηλήο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 1.000 ή 
πεξηζζόηεξσλ ηεηξαδίσλ ην θόζηνο θάζε ηεηξαδίνπ ζα είλαη: € 0,14. 

 € 0,12 γηα θάζε ηεηξάδην ηεο πεξζηλήο δηαδηθαζίαο. (ππάξρεη έλα κηθξό ζηνθ ην νπνίν  ζα 
δηαηεζεί κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο). ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 1.000 ή πεξηζζόηεξσλ ηεηξαδίσλ 
ην θόζηνο θάζε ηεηξαδίνπ ζα είλαη: € 0,11. 

  € 0,03 γηα θάζε καύξε απηνθόιιεηε εηηθέηα (ηύπνπ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ). 
 

►Ο θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα παξαγγείιεη ηεηξάδηα ζε πνζόηεηεο πνιιαπιάζηεο ηνπ 50 θαη εηηθέηεο 

ζε πνιιαπιάζηα ηνπ 100. ην θόζηνο ηεηξαδίσλ θαη εηηθεηώλ πνπ ζα πξνθύςεη ζα πξνζηίζεληαη ηα 

Έμνδα Απνζηνιήο θαη ν ΦΠΑ. Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο πεξηζζόηεξεο από κηα θνξά 

ην ρξόλν. 

Ζ απνζηνιή ηωλ ηεηξαδίωλ/εηηθεηώλ ζα κπνξεί λα γίλεη κε 6 ηξόπνπο: 

α. Μέζσ ηαρπδξνκείνπ κε αληηθαηαβνιή, κε βάζε ηεο επίζεκεο ηηκέο ησλ ΔΛΣΑ. 

β. Μέζσ ηαρπδξνκείνπ, Παξάδνζε θαη' Οίθνλ (ζην θξνληηζηήξην), κε αληηθαηαβνιή, κε βάζε ηεο 

επίζεκεο ηηκέο ησλ ΔΛΣΑ. 

γ. Μέζσ ηεο εηαηξείαο θνύξηεξ κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Keystone, κε πξνπιεξσκή ηνπ θόζηνπο 

ησλ ηεηξαδίσλ θαη ηνπ θνύξηεξ. Ζ επηινγή απηή είλαη δηαζέζηκε γηα ηα πεξηζζόηεξα αζηηθά θέληξα ηεο 

ρώξαο. ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη παξαγγειίαο ηεηξαδίσλ, αθνύ έρεηε 

εηζάγεη ηνλ ηαρπδξνκηθό ζαο θώδηθα κπνξείηε λα δείηε εάλ θαιύπηεηαη ε πεξηνρή ζαο. 

δ. Μέζσ εηαηξείαο θνύξηεξ, επηινγήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, κε πξνπιεξσκή ηνπ θόζηνπο ησλ 

ηεηξαδίσλ/εηηθεηώλ θαη πιεξσκή ηνπ θνύξηεξ από ηνλ παξαιήπηε. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη από ηα 

γξαθεία ηεο Keystone, ρσξίο επηβάξπλζε. Γηα ηελ πεξίπησζε απηήλ ζπληζηνύκε λα 

δηαπξαγκαηεπηείηε εθ ησλ πξνηέξσλ ην θόζηνο κεηαθνξάο κε ηελ εηαηξεία θνύξηεξ κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεζηε. 

ε. Μέζω κεηαθνξηθήο εηαηξείαο (από Αζήλα), επηινγήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο κε πξνπιεξσκή ηνπ 

θόζηνπο ησλ ηεηξαδίσλ θαη πιεξσκή ηεο κεηαθνξηθήο από ηνλ παξαιήπηε (γηα απνζηνιέο 2.500 

ηεηξαδίσλ ηνπιάρηζηνλ). Σν θόζηνο παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο ηεο κεηαθνξηθήο είλαη 30 € 

(αλεμαξηήησο πνζόηεηαο). 

ζη. Απεπζείαο από ην ζπκκεηέρνληα από ηα γξαθεία ηεο Keystone ηνηο κεηξεηνίο, ρσξίο 

επηβάξπλζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ε εηαηξεία από ηελ πξνεγνύκελε 

εξγάζηκε γηα λα εηνηκάδεηαη ην ζρεηηθό ηηκνιόγην. 

ηηο πεξηπηώζεηο (γ), (δ) & (ε) όπνπ ζα ππάξρεη πξνθαηαβνιή, απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό ηεο Keystone (Γξ. Κσλζηαληόπνπινο & ΗΑ Ο.Δ.) 

ηελ Alpha Σξάπεδα: ΗΒΑΝ GR 66 0140 1080 1080 0200 2000 552  

ή ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο: IBAN GR 36 0171 0110 0060 1104 0030 232. 
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►Αληίγξαθν ηεο απόδεημεο ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην θαμ: 210-8679467 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

γίλεηαη ε απνζηνιή ησλ δεκάησλ.  

Σν βάξνο ηνπ θάζε δέκαηνο ιόγσ πεξηνξηζκώλ ησλ ΔΛΣΑ θαη γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηε ζπζθεπαζία θαη 

ηε κεηαθνξά ζα είλαη κέρξη 20 Kg (αληηζηνηρεί ζε κέρξη 400 ηεηξάδηα ρσξίο εηηθέηεο ή 350 ηεηξάδηα θαη 

700 απηνθόιιεηεο εηηθέηεο). Ζ πνζόηεηα ησλ ηεηξαδίσλ θαη ν ηξόπνο απνζηνιήο/πιεξσκήο ηνπο ζα 

δειώλεηαη από ην ζπκκεηέρνληα κε ηελ αίηεζή ηνπ.  

 

► Μπνξείηε λα δείηε ην αθξηβέο ζπλνιηθό θόζηνο ηωλ ηεηξαδίωλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ & 

Δμόδσλ Απνζηνιήο) γηα θάζε δπλαηό ζπλδπαζκό ηεηξαδίσλ θαη εηηθεηώλ θαη ηξόπν απνζηνιήο ζηελ 

ειεθηξνληθή θόξκα εγγξαθήο/παξαγγειίαο ηεηξαδίσλ, ζηνλ θόκβν ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Γηα ηα ∆ηαγλσζηηθά Σεζη δε ζα ππάξρνπλ ηεηξάδηα  δηόηη ηα ηεζη ζα είλαη πνιιαπιήο 
επηινγήο θαη ε απάληεζε ηνπ µαζεηή  ζα δίλεηαη επάλσ ζην ηεζη πνπ  ζα εθηππώλεηαη. Γηα ηα 
∆ηαγλσζηηθά Σεζη ζα  ππάξρεη γηα ηνπο  ζπµµεηέρνληεο ε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο 
θπιιαδίσλ θαη αθηζώλ, ηα νπνία ζα  απεπζύλνληαη  ζηνπο   µαζεηέο   θαη  ηνπο   γνλείο   ηεο  
πεξηνρήο  ηνπο,   γηα  µαδηθή  δηαλνµή.   Οη παξαγγειίεο θαη νη απνζηνιέο ζα γίλνληαη όπσο 
απηέο  ησλ  ηεηξαδίσλ. Σν θόζηνο  ησλ  θπιιαδίσλ θαη ησλ αθηζώλ ζα αλαθνηλσζεί ζύληνµα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙI: ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Παξαθαινύκε εγγξαθείηε ειεθηξνληθά από ηνλ θόκβν ηεο νκνζπνλδίαο www.oefe.gr. Δάλ δελ έρεηε 

απηή ηε δπλαηόηεηα κπνξείηε λα εγγξαθείηε θαη κέζσ θαμ (210-8679467) ή ηαρπδξνκηθά ζπκπιεξώλνληαο 

ηελ αίηεζε πνπ αθνινπζεί. Η δηαδηθαζία ηωλ Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάηωλ πάληωο, ζε όιεο ηηο θάζεηο, 

ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά κέζω δηαδηθηύνπ. 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ  ΘΔΜΑΣΑ  2017 

ΟΝΟΜΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ (*)  ΠΔΡΙΟΥΗ (**) Γηεύζπλζε, ΣΚ, Σειέθωλν, E-MAIL (***) 

 1ε ΜΟΝΑΓΑ   

2ε ΜΟΝΑΓΑ   

Δίκαη κέινο πιιόγνπ  Δίκαη θξνληηζηήο ζε πεξηνρή όπνπ 

δελ ππάξρεη ύιινγνο  
 

ΟΝΟΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

(*)  Γίλεηαη δεθηό έλα όλνκα/επσλπκία θξνληηζηεξίνπ ζε θάζε αίηεζε.  
(**)  Ζ πεξηνρή ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα  όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε (Παξάξηεκα Η, Σκήκα Α). Δάλ 
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα κνλάδεο ζηελ ίδηα ή άιιε πεξηνρή, ζα πξέπεη λα δεισζνύλ εδώ. 
(***) γηα θάζε εγγξαθή απαηηείηαη Γηεύζπλζε, Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο, ηειέθσλν θαη έλα e-mail. Σα παξαπάλσ 
ζηνηρεία δεηνύληαη γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ κνλάδσλ ζηνλ θόκβν ηεο Οκνζπνλδίαο. ε 
πεξίπησζε δήισζεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο κνλάδσλ, κπνξεί λα δεισζεί (πξναηξεηηθά) θαη αληίζηνηρνο αξηζκόο 
επηπιένλ e-mails. 
 
 

ΔΤΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (Παξαθαινύµε λα ηζεθάξεηε  ηα θνπηηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζην εύξνο  ηεο 

ζπµµεηνρήο ζαο) 

Θα ζπµµεηέρω θαη ζηηο 3 

Φάζεηο µε ΔΚΠΣΩΗ 

 Θα εγγξαθώ γηα ην ζύλνιν ηωλ  

µαζεµάηωλ 

 

ή ζα ζπµµεηέρσ µόλν ζηε Β' 
ΦΑΖ:       

 ή ζα εγγξαθώ µόλν γηα ην παθέην (Δπηιέμηε έλα παθέην): 

 Αλζξσπηζηηθώλ Θεηηθώλ 
Οηθνλνκίαο- 

Πιεξνθνξηθήο 
ΔΠΑΛ 

 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Οδόο – Αξηζκόο  Σαρ. Κώδ.   

Πόιε  Ώξεο Λεηηνπξγίαο (γηα απνζηνιέο & 

επηθνηλσλία) 
 

ΣΗΛΔΦΧΝΑ  ΦΑΞ  

E-MAIL  WEB SITE (*)  

(*) To web site ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ κνλάδσλ ζηνλ θόκβν ηεο ΟΔΦΔ. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΧΝ & ΑΠΟΓΔΙΞΔΧΝ 

Φνξνι. Δπωλπκία  

Δπάγγεικα  ΑΦΜ  ΓΟΤ  

Γηεύζπλζε (αλ είλαη δηαθνξεηηθή)  

 



 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.Ε.Φ.Ε) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΕΘ-ΟΕΦΕ-

ΟΕ1β 

 

ΕΚΔΟΣΗ: 02/25.09.2014 ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ: 01/25.10.2010 
ΑΡΧΕΙΟ: ΕΘ-ΟΕΦΕ-ΟΕ1β ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 13 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΣΔΣΡΑΓΙΧΝ (*) 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΣΡΑΓΗΩΝ (ζε πνιιαπιάζηα ηνπ 50)  

ΑΡΗΘΜΟ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΩΝ ΔΣΗΚΔΣΩΝ (Σύπνπ Δμεηάζεσλ), ζε πνιιαπιάζηα ηνπ 100)  

ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΣΡΑΓΙΧΝ (εκεηώζηε έλα από ηα παξαθάησ) (**) 

Α. ΔΛΣΑ Β. ΚΟΤΡΗΔΡ KEYSTONE Γ. ΚΟΤΡΗΔΡ 

ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ 

Γ. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ Δ. ΑΠΟ ΓΡΑΦΔΗΑ 

KEYSTONE 
Σ.ΔΛΣΑ ΚΑΣ’ΟΗΚΟΝ 

Δάλ επηιέμεηε ην Γ ή ην Γ, ζεκεηώζηε όλνκα θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο: 

 

 
 
(*) Θα πξέπεη λα ζεκεηώζεηε μερσξηζηά ηνλ αξηζκό ησλ ηεηξαδίσλ θαη ησλ εηηθεηώλ πνπ επηζπκείηε. Ζ παξαγγειία 
ησλ εηηθεηώλ είλαη πιένλ αλεμάξηεηε από ηελ παξαγγειία ησλ ηεηξαδίσλ. 
(**) ηελ πεξίπησζε (Α) ηα ηεηξάδηα ζηέιλνληαη κε αληηθαηαβνιή. ηε (Β) πξνπιεξώλνληαη ηεηξάδηα & κεηαθνξηθά. 
ηηο (Γ) & (Γ) πξνπιεξώλνληαη ηα ηεηξάδηα. Οη ηηκέο επηβαξύλνληαη κε ΦΠΑ. Γηα ηνλ  ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ 
θόζηνπο ηεο παξαγγειίαο ζαο, δείηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα εγγξαθήο. 

   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

 

 

Καηαβνιή Παξαβόινπ πκκεηνρήο 

Δπαλαιεπηηθώλ Θεκάηωλ 2017 

ηελ Δζληθή Σξάπεδα, αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 

669/480020-69  (ΟΔΦΔ)  

IBAN GR5501106690000066948002069 

Καηαβνιή Πξνπιεξωκήο Σεηξαδίωλ/Μεηαθνξηθώλ  

(εάλ επηιέμεηε ηνπο ηξόπνπο Β, Γ ή Γ): 

ηελ Alpha Σξάπεδα: ΗΒΑΝ GR 66 0140 1080 

1080 0200 2000 552  

ή ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο: IBAN GR 36 0171 

0110 0060 1104 0030 232. 

(Γξ. Κωλζηαληόπνπινο & ΙΑ Ο.Δ.) 

Απνζηνιή απόδεημεο (ή απνδείμεωλ) θαηάζεζεο 

(Γξάςηε επθξηλώο όλνκα θξνληηζηεξίνπ / πεξηνρή) 

Με e-mail  ζην info@keystone.gr 

 ή fax ζην 210-8679467 

ή ηαρπδξνκηθά. 

 

 

mailto:info@keystone.gr

