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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 

 

Αξιότιµοι  Συνάδελφοι, 

Με αυξηµένη την ευθύνη όλων µας για µια περαιτέρω επιτυχηµένη πορεία του θεσµού και 
θέλοντας φέτος ο πήχης να «ανέβει» ακόµα πιο ψηλά, σηµειώσαµε τις παραλείψεις που µας 
επισηµάνθηκαν, ενώ παράλληλα καταγράψαµε και επεξεργαστήκαµε τις υποδείξεις που 
καλοπροαίρετα κατατέθηκαν από όλη την επικράτεια προσπαθώντας να βελτιώσουµε τις διαδικασίες 
σε όλα τα επίπεδα. Τη φετινή χρονιά η Ο.Ε.Φ.Ε. εφαρµόζει σήµα ποιότητας για τα Ε.Θ. µε 
βάση  τις  απαιτήσεις του  πρότυπου ΕΝ ISO 9001:2015 και  µε  στόχο   πάντα  τα  
ποιοτικά και σταθµισµένα θέµατα. 

Τα Ε.Θ. 2017 θα έχουν  τρεις φάσεις: 

Η Α' Φάση όπου θα δοθούν 18 βασικά  µαθήµατα  του Λυκείου  (σε 10 της Γ', 4 της Β' 
και 4 της Α' Λυκείου) και 2 των ΕΠΑ.Λ. µε ηµεροµηνίες διεξαγωγής διαδικασίας: 3, 4, 5 και 7 
Ιανουαρίου 2017. 

Η Β'  Φάση  όπου θα δοθούν συνολικά 2 4  µαθήµατα για το Γενικό Λύκειο (13 για τη Γ΄ 
Λυκείου, 6 για τη Β΄ Λυκείου, 5 για την Α΄ Λυκείου) και 2 συν τα µαθήµατα ειδικότητας για την 3η τάξη 
των ΕΠΑ.Λ  - ο αριθµός των µαθηµάτων ειδικότητας ανακοινώνεται τέλη Φεβρουαρίου - µε χρονικό 
διάστηµα διεξαγωγής διαδικασίας από 2  Απριλίου έως 23  Απριλίου 2017. Το  πρόγραµµα 
διεξαγωγής των Επαναληπτικών Θεµάτων 2017 είναι αναρτηµένο από τον Σεπτέµβριο του 2016 
στον κόµβο της ΟΕΦΕ (www.oefe.gr). 

Η Γ'  Φάση  θα  περιλαµβάνει διαγνωστικά τεστ  ή  τεστ κατάταξης, που είναι ευρύτατα 
διαδεδοµένα στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου-  προκειµένου  να  
εντοπιστούν και  να  αντιµετωπιστούν  οι  αδυναµίες  των  µαθητών και  να τοποθετηθούν οι µαθητές 
σε επίπεδα µε χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας από τις 30 Απριλίου 2017 για την Γ΄  
Λυκείου και  από την 1 η  Σεπτεµβρίου 2017  για την Α΄ και Β΄ Λυκείου. 

 Η Γ΄ φάση των Επαναληπτικών Θεµάτων (διαγνωστικά τεστ) απαγκιστρώνεται από τις 5000 
Υποτροφίες για µαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου οι οποίες από το 2017 θα δίνονται µε άλλη διαδικασία.  

Επίσης προστίθενται στην Β΄ φάση των Επαναληπτικών Θεµάτων  ∆ιαγνωστκά Τεστ για τους µαθητές 
που θα φοιτήσουν την επόµενη σχολική χρονιά στη Γ΄ Λυκείου και θα είναι διαθέσιµα από τέλη 
Απριλίου. Έτσι θα τοποθετούµε τους µαθητές µας σε επίπεδα πριν τη Θερινή προετοιµασία και θα 
εντοπίζουµε έγκαιρα τις αδυναµίες τους ώστε να τις αντιµετωπίζουµε άµεσα. 

Για  την «επόµενη  µέρα»  των Ε.Θ.  η Ο.Ε.Φ.Ε.  χρειάζεται  την ενεργό  συµµετοχή  όλων  
των φροντιστών.  Θα  πρέπει  όλο  και  περισσότεροι  συνάδελφοι  να  εκδηλώσετε  ενδιαφέρον  για  
να στελεχωθούν οι επιτροπές θεµατοδοσίας των Ε.Θ. 2017 συµβάλλοντας στην διαδικασία επιλογής, 
στάθµισης, κρίσης και λύσης των θεµάτων και διευκολύνοντας την προσπάθεια για αρτιότερη 
προετοιµασία και υλοποίηση των τριών φάσεων της διαδικασίας. 

Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας η συγκρότηση των επιτροπών θεµάτων και 
επιµελητών γίνεται µετά από «ανοικτή» πρόσκληση  προς τους φροντιστές. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να συµπληρώσουν την «αίτηση  ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις  επιτροπές 
Ε.Θ.»  ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής σελίδας αίτησης (ΕΘ-ΟΕΦΕ-Ε02), που είναι διαθέσιµη στον 
κόµβο της Οµοσπονδίας (www.oefe.gr) µέχρι 31 /10/2016 Α΄ φάση και  µέχρι 31 /01/2017 για τις Β΄ 
και Γ΄ φάσεις . 
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Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στις επιτροπές θεµατοδότησης των 
Ε.Θ. είναι οι ακόλουθες: 

1.  Η µονάδα του ενδιαφεροµένου να είναι µέλος του τοπικού συλλόγου φροντιστών. 

2.  Η µονάδα του ενδιαφερόµενου να έχει δηλώσει συµµετοχή στα Ε.Θ. της τρέχουσας περιόδου 
µε τη συγκρότηση των επιτροπών θεµατοδότησης. 

3.  Να συµπληρώσει τη ∆ΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ (ΕΘ-ΟΕΦΕ-Ε06) αφού επιλεχθεί ως θεµατοδότης. 
 

Η οργανωτική καινοτοµία που εγκαινιάσαµε τα πέντε τελευταία χρόνια πιστεύουµε ότι  άνοιξε 
νέους ορίζοντες στην ιστορία του θεσµού. Οµάδες  συναδέλφων από  όλα  τα σηµεία  της  
Ελλάδας ανέλαβαν σηµαντικό ρόλο στην διοργάνωση των Επαναληπτικών Θεµάτων.  Η Ο.Ε.Φ.Ε. 
εµπιστεύθηκε αξιόπιστες οµάδες συναδέλφων - φροντιστών από όλες τις Περιφέρειες τονώνοντας το 
ενδιαφέρον και τη διάθεση για συµµετοχή συναδέλφων, οι οποίοι αγνοούσαν τη σηµασία των 
Επαναληπτικών Θεµάτων για τους µαθητές τους, αλλά και για τις εκπαιδευτικές τους µονάδες. 
Πιστεύουµε ότι η «διασπορά της θεµατοδότησης» αποκτά πλέον το περιεχόµενο που της αξίζει, 
πάντα µε κριτήριο την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου των φροντιστών και την ενίσχυση του 
κύρους και της αξιοπιστίας του συλλογικού µας οργάνου, της Ο.Ε.Φ.Ε.. Πιστεύουµε ότι η συµµετοχή 
θα επεκταθεί και θα πολλαπλασιαστεί στα επόµενα χρόνια και θα αποτελέσει την βάση για την 
δηµιουργία του Πανελλαδικού ∆ικτύου  και της Θεµατικής Τράπεζας  των εκπαιδευτικών – 
φροντιστών. Άλλωστε, σκοπός της Οργανωτικής Επιτροπής των Επαναληπτικών Θεµάτων είναι η 
αξιοποίηση του πλούσιου δυναµικού που διαθέτουµε ως κλάδος και η ανάδειξη του εκπαιδευτικού 
έργου µας µε τρόπους και δράσεις, πέρα από τον µικρόκοσµο της φροντιστηριακής τάξης. 

Συνάδελφοι, 

Το   ∆ιοικητικό   Συµβούλιο   της   Οµοσπονδίας   Εκπαιδευτικών   Φροντιστών   Ελλάδος   και   
η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των Επαναληπτικών Θεµάτων ευχαριστούν προκαταβολικά τους 
δεκάδες συναδέλφους, οι οποίοι για µία ακόµα χρονιά µε διάθεση προσφοράς στα κοινά του κλάδου 
µας, αλλά και θυσία του προσωπικού τους χρόνου θα λάβουν µέρος µε υπευθυνότητα στις Επιτροπές 
Θεµάτων. 

Ευχόµαστε σε εσάς, τους συναδέλφους, ΕΠΙΤΥΧΙΑ κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
θεµατοδότησης, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη γόνιµη συνεργασία σας και την στήριξη σε 
αυτή την συλλογική προσπάθεια. 

Με τιµή 

το ∆.Σ. και η Κ.Ε.Ε. των Ε.Θ. της Ο.Ε.Φ.Ε. 
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Επικοινωνία µε Ο.Ε.Φ.Ε.: 

Τηλέφωνο 210-3829122 Φαξ 210-3829122 

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

∆ιεύθυνση Σόλωνος 142, Αθήνα 106 77 

Ώρες 
λειτουργίας 

∆ευτέρα – Παρασκευή : 9.00΄ - 22.00΄ 

Σάββατο : 10.00΄- 14.00΄ 

 

Γραµµατειακή Υποστήριξη Ρεντίνη Κυριακοπούλου, Μαρία Κουντούρη 

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων 

 

Συντονιστής Ε.Θ. Μπάµπης Νικολάου 

Τ: 6974313520 

Τ: 2105150700 

e-mail: babisfro@yahoo.gr 

Υπεύθυνος Οργανωτικού Ε.Θ. Αντώνης Μουράτος 

Τ: 6973853198 

Τ: 2110134459 

e-mail: antoniosmouratos@gmail.com 

 

Επικοινωνία µε KEYSTONE: 

 

Τηλέφωνα 210-8661142, 210-8661159 Φαξ 210-8679467 

E-mail info@keystone.gr   ∆ιεύθυνση Web www.keystone.gr 

∆ιεύθυνση Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 

Ώρες 
λειτουργίας 

Εργάσιµες 9 π.µ.- 5.00 µ.µ.   

 

Υπεύθυνοι Οργάνωσης Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνα Ντυµένου 

Υπεύθυνη Επιµέλειας Θεµάτων Μαρία Τσατσαρώνη 

 


