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Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015 
α) Στις 13 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους  2014‐2015 . 

β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις  των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων 
(ΓΕΛ)  και  των  ημερήσιων  και  εσπερινών  Επαγγελματικών  Λυκείων  (ΕΠΑΛ‐ΟΜΑΔΑ  Β΄)  για 
εισαγωγή  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  θα  αρχίσουν  τη  Δευτέρα  18‐5‐2015,  ενώ  οι 
πανελλαδικές  εξετάσεις  των  υποψηφίων  των  ημερήσιων  και  εσπερινών  Επαγγελματικών 
Λυκείων  (ΕΠΑΛ‐ΟΜΑΔΑ  Α΄)  θα  αρχίσουν  την  Τρίτη  19‐5‐2015.  Οι  εξετάσεις  των  ειδικών 
μαθημάτων  θα  ξεκινήσουν  την  Τετάρτη  17‐6‐2015.  Η  Υγειονομική  Εξέταση  και  Πρακτική 
Δοκιμασία  των  υποψηφίων  για  εισαγωγή  στα  Τμήματα  Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής  και 
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί από 15‐6‐2015 ως και 26‐6‐2015. Τέλος, οι επαναληπτικές 
πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 9‐6‐2015. 

γ) Οι απολυτήριες εξετάσεις για  τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας 
για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν 
την Τετάρτη 3‐6‐2015 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διενεργηθούν 
με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά. 
δ) Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) 
σε  επίπεδο σχολικής μονάδας θα  ξεκινήσουν  την Τετάρτη 10‐6‐2015  και θα διενεργηθούν με 
βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά. 

 
 

Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής  
Στις αρχές Μαΐου, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή 

ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα αποκτήσουν  το 
δελτίο εξεταζομένου, με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των 
εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται  και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο 
οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι  να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε 
τυχόν ειδικά μαθήματα. 

Στα μέσα Ιουνίου, όλοι οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο 
Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα προσέλθουν για να 
αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), για να τον χρησιμοποιήσουν κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων 
(χωρίς νέα εξέταση) θα μπορούν να αποκτούν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε όποιο 
Λύκειο τους εξυπηρετεί. 

Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, 
από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου. Το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο θα έχει ήδη 
ανακοινωθεί από τον Απρίλιο.  

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των 
υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), έχουν 
ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφιοι (οι μαθητές και 
οι αντίστοιχοι απόφοιτοι) θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2015 
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-5-2015 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-5-2015 

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
-ΦΥΣΙΚΗ 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
-ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2015 

 
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡ.& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-5-2015 

 
-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-2015 

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
-ΧΗΜΕΙΑ 

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓ.) 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  (ΠΛΗΡΟΦΟΡ.&ΥΠΗΡ.) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2015 

 
-ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
-ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 
 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 2-6-2015 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών 
Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.Η διάρκεια 
εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 10.00 π.μ. 
ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2015 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 08.30 π.μ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2015 ΓΑΛΛΙΚΑ  08.30 π.μ. 
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 16.00 μ.μ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2015 ΑΡΜΟΝΙΑ 08.30 π.μ. 
ΤΡΙΤΗ 23-6-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 08.30 π.μ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2015 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  08.30 π.μ   
ΙΤΑΛΙΚΑ 16.00 μ.μ 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :  
μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.,  
μέχρι τις  09.30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  10.00 π.μ. και  
μέχρι τις  15.30 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 16.00 μ.μ. 
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: 
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,  
- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες, 

- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου 
είκοσι (20) λεπτά. 

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν γραπτώς στα Αγγλικά σε εξεταστικά κέντρα σε 
όλη την Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα σε εξεταστικά κέντρα ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 

Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, 
δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές 
ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.   
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