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Δελτίο Σφπου
Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται το Πρόγραμμα Εξζταςθσ των
μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ και Κατεφκυνςθσ για τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ των
υποψθφίων που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ των τζκνων Ελλινων του εξωτερικοφ και των τζκνων
Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό.
Οι εξετάςεισ κα διενεργθκοφν από 7 ζωσ και 11 επτεμβρίου 2015 ςε εξεταςτικά κζντρα που κα
λειτουργιςουν ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάςεων:

Α΄ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΣΩΝ ΠΕΝΣΕ (5) ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΕΤΣΕΡΑ

7 -9-2015

Νεοελλθνικι Γλϊςςα

Β΄ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ

ΘΕΣΙΚΗ

ΣΡΙΣΗ

8-9-2015

Νεοελλθνικι Λογοτεχνία

Μακθματικά

ΣΕΣΑΡΣΗ

9-9-2015

Αρχαία Ελλθνικά

Βιολογία

ΠΕΜΠΣΗ

10-9-2015

Ιςτορία

Φυςικι

ΠΑΡΑΚΕΤΗ

11-9-2015

Λατινικά

Χθμεία

Ωσ ϊρα ζναρξθσ εξζταςθσ ορίηεται για όλα τα μακιματα θ 15.30 μ.μ.
Η διάρκεια εξζταςθσ κάκε μακιματοσ ορίηεται ςε τρεισ (3) ώρεσ.
Η προςζλευςθ των υποψθφίων ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ γίνεται 30 λεπτά τουλάχιςτον πριν από τθν ζναρξθ
των εξετάςεων.

Γ΄ ΕΞΕΣΑΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ εξετάηονται, εφόςον ζχουν
αποςτείλει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τισ ίδιεσ ϊρεσ και
ςτα ίδια μακιματα από επιτροπι που κα λειτουργιςει ςτο Βακμολογικό Κζντρο. Για τθν παραλαβι του
Δελτίου Εξεταηομζνου και για τον τόπο εξζταςθσ, λαμβάνουν ςχετικι ειδοποίθςθ πριν τθν ζναρξθ των
εξετάςεων από τθ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Δ΄ ΣΟΠΟ ΕΞΕΣΑΗ
Οι εξετάςεισ ς’ όλα τα μακιματα, διενεργοφνται ςτθν Αττικι και ςτθ Θεςςαλονίκθ ςφμφωνα με τθ
διλωςθ του κάκε υποψθφίου.
Οι υποψιφιοι θα παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου τουσ, από το εξεταςτικό κέντρο ςτο οποίο
κα προςζλκουν για εξετάςεισ, τθν θμζρα ζναρξθσ των εξετάςεων και το οποίο κα γνωςτοποιθκεί με
ςχετικό δελτίο τφπου.
Ε΄ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΕΦΑΑ
Σο αναλυτικό πρόγραμμα για τισ εξετάςεισ των ειδικϊν μακθμάτων κακϊσ και ο χρόνοσ
Τγειονομικισ Εξζταςθσ και Πρακτικισ Δοκιμαςίασ των υποψθφίων για επιλογι ςτα Σμιματα Επιςτιμθσ
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΣΕΦΑΑ) κα οριςτεί με νεότερθ Τπουργικι Απόφαςθ.

