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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

Αξιότιµοι Συνάδελφοι, 

τα Επαναληπτικά Θέµατα (Ε.Θ.) από το 2018 άλλαξαν σελίδα.  

Τα  Ε.Θ. πέρασαν σε μια νέα εποχή συνεχίζοντας  να απευθύνονται, α π ό  

άποψη περιεχοµένου,  τόσο  στα γενικά  όσο  και στα θεματικά  φροντιστήρια 

α λ λ ά  µε  μικρότερες χρεώσεις. 

Και φέτος τα Ε.Θ. θα διεξαχθούν  σε τρεις φάσεις: 

     •  Α' Φάση:  Ε.Θ. ∆ιακοπών Χριστουγέννων (Αρχές Ιανουαρίου). 

     •  Β' Φάση:  Ε.Θ. Άνοιξης (στις Διακοπές του Πάσχα) και      

•  Γ' Φάση:  Διαγνωστικά Τεστ Α΄και Β΄Λυκείου  (Αρχές  Σεπτεμβρίου ) . 

   Στα  Ε.Θ. θα  υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής γ ε ν ι κ ώ ν  ή  

θ ε μ α τ ι κ ώ ν  φροντιστηρίων για το πακέτο µαθηµάτων που  τα αφορά 

είτε και στις τρεις φάσεις  (με έκπτωση) είτε στη Β΄ Φάση μόνο.  

 Έτσι, θα  είναι διαθέσιµα  εκτός  από  το Γενικό Πακέτο (Σύνολο  των 

Μαθηµάτων)  και πέντε  Θεµατικά Πακέτα µε χαµηλότερο κόστος: 

➢ Μαθηµάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

➢ Μαθηµάτων Θετικών Σπουδών. 

➢ Μαθηµάτων Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

➢ Μαθηµάτων Θετικών Σπουδών, Σπουδών Οικονομίας & 

Πληροφορικής και ΕΠΑ.Λ. 

➢ Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 
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Αναλυτικότερα: 

Επαναληπτικά Θέματα Διακοπών Χριστουγέννων  (Α΄ Φάση Ε.Θ.) 

  Η Α' Φάση  των Ε.Θ. είναι µια υπηρεσία η οποία ξεκίνησε το 2015 και  

οργανώθηκε  µε τον ίδ ιο τρόπο όπως η Β΄ Φάση των Ε.Θ.  όσον  αφορά  

τις διαδικασίες οργάνωσης, τεχνικής  υποστήριξης, θεµατοδοσίας και 

διεξαγωγής. Φ έ τ ο ς  θ α  δ ο θ ο ύ ν  θ έ μ α τ α  σε  22  βασικά  µαθήµατα  

του  Γενικού Λυκείου  

( Σε 11 της Γ', 6 της Β' και 5 της Α' Λυκείου) και σε 2 των ΕΠΑ.Λ. 

►Διεξαγωγή Διαδικασίας: 3,4,5,7,15 και 22 Ιανουαρίου 2022. 

►Σύντοµα  θα ανακοινωθεί η ύλη επί της οποίας θα εξεταστούν οι µαθητές. 

Επαναληπτικά Θέματα Άνοιξης  (Β΄ Φάση Ε.Θ.) 

  Η Β'  Φάση  των Ε.Θ. είναι µια υπηρεσία η οποία ξεκίνησε ως 

«Πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης»  το 2001 όπου  συμμετείχαν 310 

φροντιστήρια. Μετονομάσθηκε σε «Επαναληπτικά Θέματα» το 2003  

και  α π ό  τ ο  2 0 1 3  μ ε  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  5 9 4  φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ί ω ν  κ α ι  σ ή μ α  

π ο ι ό τ η τ α ς  I S O 2 0 0 1 : 2 0 0 8 .  Τ ο  2 0 1 5  σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς  τ η ν  α ν ο δ ι κ ή  

τ ο υ ς  π ο ρ ε ί α  σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν  7 7 5  φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α  κ α ι  α π ό  τ ο  2 0 1 6  

μ ε  σ ή μ α  π ο ι ό τ η τ α ς  I S O 2 0 0 1 : 2 0 1 5 .   

Φ έ τ ο ς  θ α  δ ο θ ο ύ ν  θ έ μ α τ α  σε  22  βασικά  µαθήµατα  του  Γενικού 

Λυκείου 

 ( Σε 11 της Γ', 6 της Β' και 5 της Α' Λυκείου) εκτός δε από την Ν. Γλώσσα 

και τα Μαθηματικά και στα περισσότερα από τα μαθήματα ειδικότητας των 

ΕΠΑ.Λ. 

► Διεξαγωγή Διαδικασίας: 16,18,20,27 Απριλίου και 7,14 Μαΐου. 

► Οι µαθητές θα εξεταστούν στην ύλη που ορίζεται από το Υπουργείο   

    Παιδείας . 
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Διαγνωστικά Τεστ  Α΄, Β΄ Λυκείου ( Γ' Φάση Ε.Θ. ) 

 Τα  Διαγνωστικά  Τεστ  (Δ.Τ. )  είναι  ανάλογα  µε  τα  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. 

 Το κάθε µάθηµα  θα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες  που  έχουν  

διδαχθεί σε προηγούµενες τάξεις και κάθε  ενότητα  θα  εξετάζεται  µε 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που  θα  αφορούν σε  βασικές γνώσεις, 

έννοιες  και µεθοδολογίες. Στο  πλαίσιο  του  τεστ  θα  εξετάζονται  µαθήµατα  

τα οποία θα εξετάζονται  τελικά στις πανελλαδικές και στα οποία  υπάρχει 

συνάφεια και συνέχεια  στο γνωστικό αντικείµενο που  διδάσκεται  από  χρονιά  

σε χρονιά. 

► Για τους µαθητές  που  πρόκειται  να φοιτήσουν  στη Β' Λυκείου θα είναι 

διαθέσιµα  2 τεστ: 

•  Ένα για τους µαθητές  που  επιθυµούν να φοιτήσουν  στην Ο.Π. 

Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

•  Ένα για τους µαθητές  που  επιθυµούν να φοιτήσουν  στην Ο.Π. Θετικών 

Σπουδών. 

► Για τους µαθητές  που  πρόκειται  να φοιτήσουν  στη Α' Λυκείου θα είναι 

διαθέσιµο  ένα ενιαίο τεστ.  

 Μαζί µε τα τεστ τα συµµετέχοντα φροντιστήρια, θα λαµβάνουν και τις 

σωστές απαντήσεις. Τα τεστ θα διορθώνονται από  το φροντιστήριο το 

οποίο  θα µπορεί  να καλέσει τους γονείς µε το µαθητή για µια συζήτηση όπου 

θα τους ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα, θα γίνεται αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων και θα τους γίνεται πρόταση για το φροντιστηριακό 

πρόγραµµα που  πρέπει να ακολουθήσει ο µαθητής. 

Τα Δ.Τ.  είναι µια διαδικασία  που  θα  υλοποιηθεί µε τρόπο ανάλογο µε 

αυτόν  των Επαναληπτικών Θεµάτων, όσον  αφορά  τις διαδικασίες  
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οργάνωσης, τεχνικής  υποστήριξης, θεµατοδοσίας και διεξαγωγής, µε τις 

εξής διαφοροποιήσεις: 

 ►Διεξαγωγή Διαδικασίας:  

 Από  την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 θα είναι έτοιμα τα Δ.Τ.  για την Α΄ 

και Β΄ Λυκείου. 

   Στον κόμβο της Ομοσπονδίας έχουν αναρτηθεί: 

• το πρόγραμμα των Ε.Θ. 2022 

• η δήλωση συμμετοχής 

• οι χρεώσεις γενικών και θεματικών φροντιστηρίων 

     

 Εγγραφές – Αφίσες - Πληρωμές: 

Οι εγγραφές και για τις 3 φάσεις  των  Ε.Θ. 2021 θα  αρχίσουν από  την 

29η  Οκτωβρίου  2021. Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να εγγραφούν και στις 

3 φάσεις θα πρέπει να το κάνουν µέχρι 20/12/2021  και θα έχουν 

σηµαντική έκπτωση (θα λαµβάνουν τις φάσεις Α΄ και Γ΄ στην τιµή της 

µιας) ενώ για τη Β΄ φάση καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η /04/2022.  

         Τα φροντιστήρια θα μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά στη διαδικασία, 

μέσω της Δήλωσης Συμμετοχής, που θα είναι διαθέσιμη στον κόμβο της 

Ομοσπονδίας (www.oefe.gr).  

Το παράβολο της συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα 

(λογαριασμός ΟΕΦΕ) και η απόδειξη της κατάθεσης να αποσταλεί με e-mail ή fax, 

στη γραμματεία της RDC, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο 

μέχρι: 

●20/12/2021  για  την εγγραφή και στις 3 φάσεις με ΕΚΠΤΩΣΗ.  

●10/04/2022  για τη Β΄ Φάση .  

 

 

http://www.oefe.gr/
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Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα 

(Λογαριασμός ΟΕΦΕ) 

 

 Αριθμός λογαριασμού: 669/480020-69    

ΙΒΑΝ: GR 5501106690000066948002069 

Αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στην RDC: 

Μέσω e-mail: epan@rdc.gr   ή   Μέσω fax στο: 210-5150256 

Ώρες λειτουργίας γραμματείας RDC: Δευτέρα έως  Παρασκευή: 10.00΄- 18.00΄ 

• Να επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά την παραλαβή όσων στείλατε στο 211-8002200.  

• Η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στην εταιρεία RDC αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προσωπικοί σας κωδικοί για τη 

συμμετοχή σας στη διαδικασία των Ε.Θ. 

• Στην αιτιολογία της κατάθεσης παρακαλείσθε όπως αναγράφετε: Ονοματεπώνυμο 

μέλους – ΕΘ 2021. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προϋπόθεση για την εγγραφή στα Επαναληπτικά Θέματα 

είναι η τακτοποίηση των συνδρομών των μελών στους τοπικούς 

συλλόγους. Για τη συμμετοχή στα Επαναληπτικά Θέματα του 2022 πρέπει 

να είναι πληρωμένες οι συνδρομές μέχρι και το 2021. 

Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει από τη διαδικασία των 

Επαναληπτικών Θεμάτων μη ενήμερα μέλη. 

Αν υπάρξει ακύρωση συμμετοχής ή αποβολή, για οποιοδήποτε λόγο, 

μέλους από τη διαδικασία το καταβληθέν παράβολο δεν επιστρέφεται. 
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Θα εκδοθεί 1 αφίσα  σε ηλεκτρονική μορφή  (και για τις τρεις 

φάσεις) και θα αναρτηθεί στον κόμβο της Ομοσπονδίας (στο banner 

Επαναληπτικά Θέματα)  για την προώθηση των Ε.Θ.  2022  στα 

φροντιστήρια. Οι  συνάδελφοι που οι εκπαιδευτικές τους μονάδες 

συμμετέχουν στα Ε.Θ. θα µπορούν να κατεβάσουν την αφίσα και να την 

εκτυπώσουν σε τρεις επιθυμητές διαστάσεις (από Α3 έως 50cmΧ70cm). 

 Σε περίπτωση συµµετοχής, περισσότερων της  µιας  µονάδων της 

ίδιας ιδιοκτησίας  ή µονάδων που  διατηρούν  κάποιας µορφής κοινή 

ιδιοκτησία στην ίδια ή σε διαφορετική  περιοχή, θα υπάρχει µια επιβάρυνση 

ανά συµµετέχουσα µονάδα.  Οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν τον 

ακριβή αριθµό των  µονάδων που θα συµµετάσχουν και µε τη εγγραφή θα 

λαµβάνουν για τις επιπλέον µονάδες που  εγγράφουν: 

•   Υδατογράφηµα για κάθε µονάδα  µε την περιοχή της. 

•   Επιπλέον καταχωρίσεις στην   Ηλεκτρονική   Εφαρµογή  παρουσίασης  

των   µονάδων που συµµετέχουν στα Επαναληπτικά Θέµατα. 

 Δικαίωµα  συµµετοχής στα  Ε.Θ. 2022  έχουν: 

1. Φροντιστές-µέλη  τοπικών  συλλόγων,  τα   οποία    είναι  ταµειακώς   

εντάξει.   Μπορείτε  να εγγραφείτε άµεσα  στον σύλλογό σας  

επικοινωνώντας µε το προεδρείο του (δείτε στον κόµβο της   

Οµοσπονδίας,  στο   τµήµα   «Φροντιστήρια-Μέλη»   τα   στοιχεία   

των   προέδρων  των συλλόγων). 

2. Φροντιστές που  διατηρούν φροντιστηριακή µονάδα  σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχει σύλλογος φροντιστών µπορούν να κάνουν  

αίτηση συµµετοχής στα Ε.Θ. και η αίτησή τους θα αξιολογείται από  

την Οµοσπονδία. 

Από την Ομοσπονδία κρίνεται ως υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των 

εκλεγμένων αντιπροσώπων της καθώς και η συμμετοχή όλων των 

εκλεγμένων στα ΔΣ των τοπικών συλλόγων-μελών της Ο.Ε.Φ.Ε. 
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 Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα ακολουθεί έλεγχος και 

επιβεβαίωση της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, 

από την ΟΕΦΕ και τους κατά τόπους συλλόγους. Οι συνάδελφοι που ανήκουν 

στην κατηγορία (2)  θα πρέπει να αποστείλουν* ΚΩΔΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ της νέας άδειας 

ίδρυσης του φροντιστηρίου τους (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ΟΕΦΕ στα e-mail ή φαξ που 

ακολουθούν: 

Email: info@oefe.gr,   τηλ./fax: 210-38 29 122.  

Ώρες λειτουργίας γραμματείας ΟΕΦΕ: Δευτέρα έως  Παρασκευή : 09.00- 21.00 

και Σάββατο 10.00-14.00 

*Να επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά την παραλαβή όσων στείλατε. 

Μετά την εγγραφή (αποστολή δήλωσης συµµετοχής) και την αποστολή 

του αποδεικτικού καταβολής του  παράβολου, θα αποστέλλονται από   τον  

ανάδοχο  και την Ομοσπονδία ηλεκτρονικά µηνύµατα, σχετικά µε τα επόµενα 

βήµατα και  τον τρόπο συµµετοχής στη διαδικασία.    

 Στον  κόµβο  της  Οµοσπονδίας θα  είναι διαθέσιµη  ειδική σελίδα µε  

τα  Επαναληπτικά  Θέµατα παλαιότερων ετών (από  το  2003),  µε το  

όνοµα  της  ΟΕΦΕ  στο  υδατογράφηµα, µε την  οποία µπορείτε  να 

συνδέεστε από τις ιστοσελίδες των φροντιστηρίων σας  µέσω  link, ώστε  τα 

θέµατα  να είναι προσβάσιµα για  τους  µαθητές  και τους  επισκέπτες των  

ιστοσελίδων σας.  Τα  θέµατα  των φάσεων Α΄ και Β΄ του 2022  µε τις 

απαντήσεις τους  θα προστεθούν και θα είναι διαθέσιµα  στην ίδια σελίδα,  

δύο ηµέρες πριν  την  έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Μετά την 

καταβολή  του παραβόλου, θα σας  αποστέλλεται ηλεκτρονικό µήνυµα από  

τον ανάδοχο για τον τρόπο σύνδεσης της ιστοσελίδας σας µε την 

παραπάνω σελίδα  του κόµβου  της Οµοσπονδίας. 

 Επίσης  στον   κόµβο   της  Οµοσπονδίας  είναι  διαθέσιµη   και  

εφαρµογή παρουσίασης, µέσω ηλεκτρονικού χάρτη, των 

φροντιστών που συµµετέχουν στα  Ε.Θ. Η εμφάνιση των συμμετεχόντων 

γίνεται με την καταβολή του ποσού της συμμετοχής τους και την ολοκλήρωση της 

εγγραφής τους. 
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Το Δ.Σ. της ΟΕΦΕ  αντιλαµβάνεται  τη διαδικασία των Ε.Θ. ως  µια 

κορυφαία εκπαιδευτική διαδικασία, που αφ΄ ενός µεν αποτελεί  ένα   

σηµαντικό  ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του  κλάδου  µας,  αφετέρου 

δε  είναι και η βασική πηγή χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων 

της   Οµοσπονδίας µας. Έτσι απευθύνει προς όλους τους  

συναδέλφους–φροντιστές πρόσκληση καθολικής συµµετοχής, µε 

στόχο την περαιτέρω αναβάθµιση αυτής  της πολλαπλά ωφέλιµης για  

τον  κλάδο  εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

ΘΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 Οι συμμετέχουσες μονάδες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα θέματα και 

τις απαντήσεις από τις 9.00 π.μ. το πρωί της αντίστοιχης ημερομηνίας που 

προβλέπει το πρόγραμμα των Ε.Θ. 2022.  

Η πρόσβαση στα θέματα θα υπάρχει  αποκλειστικά μέσω Internet, από 

ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση 

μέσω του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μονάδων, την Κυριακή  2 Ιανουαρίου 2022 

(για την Ά΄ Φάση) και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 (για την Β΄ Φάση) θα 

γίνει δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος (με ενδεικτικά θέματα). Κατά τη 

δοκιμαστική εκπομπή, τα θέματα θα είναι διαθέσιμα από τις 9.00 το πρωί. Στη 

διάρκεια της ημέρας, αλλά και τις επόμενες εργάσιμες ημέρες θα επιλυθούν τα 

τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Ανάλογη διαδικασία θα γίνει και για τα 

διαγνωστικά τεστ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Επιτροπές εκπόνησης θεμάτων στα Επαναληπτικά θέματα 

Από το 2018 έγινε προσπάθεια από την Οργανωτική Επιτροπή των 

Επαναληπτικών Θεμάτων να αυξηθεί ο αριθμός των συναδέλφων, ιδιοκτητών και 

καθηγητών που συμμετέχουν στις επιτροπές θεμάτων. Αυτή η προσπάθεια 

κρίνεται απολύτως επιτυχημένη, καθώς οι συμμετοχές έφτασαν σε αριθμό ρεκόρ, 

ξεπερνώντας τις 100. 

Η μεγάλη συμμετοχή συνεχίστηκε τόσο το 2019 όσο και το 2020 αλλά και το 2021. 

Πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι αυτός ο αριθμός να αυξηθεί ακόμη περισσότερο 

το 2022. Η Ο.Ε.Φ.Ε. καλεί τους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να 
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συμβάλλουν, με την επιστημονική τους κατάρτιση στην ακόμη μεγαλύτερη, 

ποιοτικά, αναβάθμιση των θεμάτων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες-μέλη των τοπικών 

συλλόγων-μελών της Ο.Ε.Φ.Ε. καθώς και καθηγητές που προτείνουν οι 

ιδιοκτήτες-μέλη. 

Σύντομα θα αναρτηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή η αίτηση συμμετοχής στις 

επιτροπές καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής της. 

Συντονιστής κάθε επιτροπής, σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα ορίζεται ιδιοκτήτης 

φροντιστής, ο οποίος έχει δηλώσει συμμετοχή. Ο συντονιστής, στη Β΄ φάση, στα 

μαθήματα που θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 θα έχει και την 

ευθύνη να συγκροτήσει και να οργανώσει την ομάδα που θα αναλάβει την 

επίλυση των θεμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων για λογαριασμό της Ο.Ε.Φ.Ε.  

Πειρατική συµµετοχή – Δηµοσιοποίηση θεµάτων και λύσεων 

Επειδή το εκπαιδευτικό υλικό της διαδικασίας θεωρείται  ιδιαίτερα 

σηµαντικό,  τόσο  από  εσάς  αλλά και από  ολόκληρη  την εκπαιδευτική 

κοινότητα, τα προηγούµενα χρόνια, είχαµε εκτεταµένη λαθραία χρήση του 

υλικού  τόσο  από  συναδέλφους (µέλη και µη των  συλλόγων), όσο  και από  

καθηγητές ιδιαιτέρων και γκρουπάδικων (δηµόσιους ή µη). Θεωρούµε 

αναγκαία  την εξάλειψη των φαινοµένων της   πειρατικής   συµµετοχής,   η   

οποία    θα   πρέπει  να   διασφαλισθεί   από    τους   ίδιους   τους 

συµµετέχοντες φροντιστές. 

Πρέπει  να γίνει σαφές  και κατανοητό πως δεν αποτελεί φιλική 

εξυπηρέτηση η διανοµή των θεµάτων αλλά επιβράβευση αντισυλλογικών και 

αντιεπαγγελµατικών λογικών  κάποιων, ευτυχώς ελάχιστων, που  επιθυµούν 

να  καρπωθούν το αποτέλεσµα της  συλλογικής συνεργασίας χωρίς  την 

ελάχιστη προσωπική τους συµβολή.  Ζητούµε λοιπόν  τη συνεργασία σας 

στη διαφύλαξη της διαδικασίας και την ακύρωση των  όποιων 

πλεονεκτηµάτων προκύπτουν από  τη χρήση  του εκπαιδευτικού υλικού για 

τους ενδεχόµενους πειρατές. Για τον λόγο αυτόν σας  καλούµε: 

•  Να δηλώσετε έγκαιρα συµµετοχή  στα Ε.Θ. 2022. 

•  Σε περίπτωση που  διαθέτετε  περισσότερες από  µια µονάδες, να  

δηλώσετε τη συµµετοχή τους  µε µία µικρή επιπλέον επιβάρυνση, ώστε  σε 
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καθεµιά  από  αυτές  να φαίνεται  το όνοµα και η περιοχή στην οποία  

διεξάγεται η διαδικασία. 

•  Θα πρέπει να διεξάγετε τα διαγωνίσματα στη συγκεκριμένη περίοδο που 

προβλέπεται από το πρόγραμμα.  

• Να µη στέλνετε τα θέµατα σε συναδέλφους ή άλλους  καθηγητές που  

σας  τα ζητούν και να µη δηµοσιοποιείτε τα  θέµατα σε τοπικές 

εφηµερίδες και στα  sites σας µέχρι την  ηµεροµηνία κατά την οποία θα 

αρχίσει η επίσηµη δηµοσιοποίησή τους στον κόµβο της Οµοσπονδίας 

(δύο ηµέρες πριν την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων).  

 

Η Ο.Ε.Φ.Ε. διατηρεί  το δικαίωµα ακύρωσης µιας συµµετοχής 

εφόσον υπάρξει παραβίαση του όρου  αυτού και θα προσπαθήσει να 

ακυρώσει στην πράξη την εκπαιδευτική αξία της οποιασδήποτε  

πειρατικής χρήσης των Ε.Θ. 2022.   

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία RDC informatics , η οποία θα αναλάβει 

την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του έργου. Η ενημέρωση των Συλλόγων 

και των Φροντιστηρίων θα γίνεται από τον κόμβο της Ομοσπονδίας 

(www.oefe.gr) και από τον ανάδοχο, μέσω e-mail.  Η έγκαιρη εγγραφή των 

συναδέλφων θα δώσει τη δυνατότητα για την πλήρη ενημέρωσή τους σε όλες τις 

φάσεις της διαδικασίας.  

Συνάδελφοι, 

 το  Διοικητικό Συµβούλιο  της  Οµοσπονδίας  Εκπαιδευτικών 

Φροντιστών Ελλάδος και η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των 

Επαναληπτικών Θεµάτων ευχαριστούν   προκαταβολικά   τους εκατοντάδες 

συναδέλφους,  οι  οποίοι   για  µία  ακόµα  χρονιά   θα  στηρίξουν   αυτή  την  

συλλογική προσπάθεια. 

Με τιµή, 

Το Δ.Σ. και η Κ.Ε.Ε. των Ε.Θ. της Ο.Ε.Φ.Ε. 

http://www.oefe.gr/

