
 

 
 

 Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Ε.Φ.Ε. 

 

Η Β΄ Φάση των ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ για το 2020 θα ξεκινήσει το Σάββατο 16/5 και θα 
ολοκληρωθεί την Κυριακή 24/5. 

Το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα αναρτηθεί την Πέμπτη 30/4, στο site της Ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα 
στην πλατφόρμα των Ε.Θ., μετά και την ανακοίνωση των εξειδικευμένων μέτρων που αφορούν τις 
Εκπαιδευτικές δομές, και ειδικότερα αυτών που αφορούν τη λειτουργία των Φροντιστηρίων, στο 
πλαίσιο της προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία.  

Προτείνονται οι ημερομηνίες του προγράμματος από την Επιτροπή Επαναληπτικών Θεμάτων ώστε να 
είναι συγκεκριμένες οι ημέρες και ώρες διάθεσής τους, αλλά ευνόητο είναι, ότι τα Φροντιστήρια, λόγω 
των έκτακτων συνθηκών, θα υλοποιήσουν τα διαγωνίσματα σε ημερομηνίες που αυτά θα κρίνουν, 
ανάλογα με τα μέτρα που τελικά θα ισχύσουν και τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα διαγωνίσματα 
μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στις φυσικές μας αίθουσες, είτε από απόσταση, τηρώντας σε 
κάθε περίπτωση τους υποχρεωτικούς κανόνες λειτουργίας που θα τεθούν από την Πολιτεία και τον 
ΕΟΔΥ. 

Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα στα συμμετέχοντα Φροντιστήρια την προγραμματισμένη, για κάθε 
μάθημα, ημερομηνία, στις 08:00. 

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση των θεμάτων και των απαντήσεών τους 
με οποιονδήποτε τρόπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, πριν το επιτρέψει η Ομοσπονδία. Συστήνεται στα 
συμμετέχοντα Φροντιστήρια, ειδικά σε αυτά που θα δώσουν ηλεκτρονικά τα θέματα να προβούν σε 
εξειδικευμένες συστάσεις στους μαθητές τους. Θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από την 
Ομοσπονδία.  Προτείνεται επίσης η μη αποστολή ηλεκτρονικά των απαντήσεων. 

Η πλατφόρμα εγγραφής στα Επαναληπτικά Θέματα θα παραμείνει ανοιχτή. Τα Φροντιστήρια που 
επιθυμούν να εγγραφούν μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά στον κόμβο της Ο.Ε.Φ.Ε. 

https://www.oefe.gr/el/normal/revisionexamsregistrations_el.aspx 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει η κοινωνία μας, ο κλάδος των 
νόμιμων Ελλήνων Εκπαιδευτικών Φροντιστών, στη μεγάλη του πλειοψηφία, έδειξε αξιοθαύμαστη 
προσαρμοστικότητα και ενεργοποιώντας ταχύτατα τα αντανακλαστικά του, στάθηκε δίπλα στους 
μαθητές και στις οικογένειές τους, στηρίζοντάς τους, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά. Δεν είναι 
υπερβολή αν πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα το νόμιμο Ελληνικό Φροντιστήριο κράτησε το κύριο 
βάρος της Εκπαιδευτικής διαδικασίας στη χώρα μας. 

Ως Επιτροπή Επαναληπτικών Θεμάτων και εκ μέρους της Ομοσπονδίας και του προέδρου της, 
οφείλουμε, για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στα Φροντιστήρια που με τη συμμετοχή τους 
στηρίζουν το θεσμό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες δε, οφείλουμε στους συναδέλφους που, ακόμη και αυτή 
την περίοδο, έχοντας να αντιμετωπίσουν έκτακτα δεδομένα όπως η αλλαγή της εξεταστέας ύλης, 
δούλεψαν στις επιτροπές που ετοιμάζουν τα θέματα. 

Με την ευχή (και πεποίθηση) ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. 
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