
 
	
		

	
	
	
	

	
	

	

	

	
																 																																																																																																																					

				Μαρούσι,		18	-	3	-	2016						
		

Δελτίο	ΤύπουΔελτίο	Τύπου 		

		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΤΩΝ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	201ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΤΩΝ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	20166 		 		

		

Το	πρόγραμμα	των	Πανελλαδικών	Εξετάσεων		

Α.	Πρόγραμμα	των	πανελλαδικών	εξετάσεων	2016.	

	

Από	το	Υπουργείο	Παιδείας,	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων	ανακοινώνεται	το	πρόγραμμα	των	
πανελλαδικών	εξετάσεων	2016	Γενικών	Λυκείων	(ΓΕΛ)	και	Επαγγελματικών	Λυκείων	(ΕΠΑΛ),	τόσο	
με	το	ΝΕΟ	σύστημα,	όσο	και	με	το	ΠΑΛΑΙΟ	σύστημα	και	πιο	αναλυτικά:	

-	Το	πρόγραμμα	ημερήσιων	και	εσπερινών	Γενικών	Λυκείων,	με	το	ΝΕΟ	σύστημα	
-	Το	πρόγραμμα	ημερήσιων	και	εσπερινών	Γενικών	Λυκείων	και	ΕΠΑΛ	(ΟΜΑΔΑ	Β΄)	με	το	ΠΑΛΑΙΟ		
σύστημα	

-	Το	πρόγραμμα	ημερήσιων	ΕΠΑΛ	γενικής	παιδείας	και	ειδικότητας	με	το	ΝΕΟ	σύστημα	
-	Το	πρόγραμμα	ημερήσιων	και	εσπερινών	ΕΠΑΛ	γενικής	παιδείας	και	ειδικότητας	ΕΠΑΛ	(ΟΜΑΔΑ	
A΄)	και	ειδικότητας	ΕΠΑΛ	(ΟΜΑΔΑ		Β΄)	με	το	ΠΑΛΑΙΟ	σύστημα.	
	

Τις	 επόμενες	 ημέρες	 θα	 καθοριστούν	 θέματα	 και	 διαδικασίες	 των	 επαναληπτικών	
εξετάσεων	και	στη	συνέχεια	θα	ανακοινωθούν	τα	προγράμματα	των	επαναληπτικών	εξετάσεων,	
των	ειδικών	μαθημάτων	και	της	πρακτικής	δοκιμασίας	(αγωνίσματα)	για	τα	ΤΕΦΑΑ.		

Στο	προσεχές	διάστημα	θα	ανακοινωθούν	τα	σχέδια	των	μηχανογραφικών	δελτίων	των	ΓΕΛ	
και	των	ΕΠΑΛ.	

Μέσα	 στον	 Απρίλιο,	 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.	

	
		 Ακολουθεί	 στους	 4	 παρακάτω	 πίνακες	 το	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 πανελλαδικών	
εξετάσεων	2016.	

	

ΓΡΑΦΕΙΟ	ΤΥΠΟΥ	
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ		ΠΑΙΔΕΙΑΣ,	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	
-----	



 
	

	

						ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	2016	ΤΩΝ	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ	ΓΕΛ	ΜΕ	ΤΟ	ΝΕΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	
	

ΗΜΕΡΑ	 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	 ΜΑΘΗΜΑ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

(Ο.Π.=	Ομάδα	Προσανατολισμού)	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 16-5-2016	 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ	 ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΤΕΤΑΡΤΗ	 18-5-2016	

ΑΡΧΑΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	

	

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	

	

Ο.Π.	ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

	

Ο.Π.	ΘΕΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

+	Ο.Π.	ΣΠΟΥΔΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	&ΠΛΗΡ/ΚΗΣ	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	 20-5-2016	
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	ΚΑΙ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ	

ΙΣΤΟΡΙΑ	

ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 23-5-2016	
ΙΣΤΟΡΙΑ	

	
ΦΥΣΙΚΗ	

Ο.Π.	ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

Ο.Π.	ΘΕΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

ΤΕΤΑΡΤΗ	 25-5-2016	 ΑΡΧΕΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΘΕΩΡΙΑΣ	 Ο.Π.	ΣΠΟΥΔΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	&	ΠΛΗΡ/ΚΗΣ	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	 27-5-2016	

ΒΙΟΛΟΓΙΑ	
	

ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΣΕ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	

Ο.Π.	ΘΕΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
	

Ο.Π.	ΣΠΟΥΔΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	&	ΠΛΗΡ/ΚΗΣ	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 30-5-2016	
ΛΑΤΙΝΙΚΑ	

	
ΧΗΜΕΙΑ	

Ο.Π.	ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

Ο.Π.	ΘΕΤΙΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

ΤΕΤΑΡΤΗ	 1-6-2016	 ΒΙΟΛΟΓΙΑ	 ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

	

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.	

Τα	 μαθήματα,	 για	 τα	 οποία	 έχει	 καθοριστεί	 εξεταστέα	 ύλη	 κοινή	 για	 το	 παλαιό	 και	 το	 νέο	 σύστημα	
συνεξετάζονται.	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
	
	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	2016	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ	(ΓΕΛ)	ΚΑΙ	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΚΑΙ	
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ	ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ	Β΄	στα	μαθήματα	γενικής	παιδείας	και	επιλογής)	με	το	ΠΑΛΑΙΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	

	

ΗΜΕΡΑ	
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	 ΜΑΘΗΜΑ	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 16-5-2016	 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ	 ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΤΕΤΑΡΤΗ	 18-5-2016	

-ΑΡΧΑΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	

	

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	

	

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	

	

ΘΕΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	

+	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	(ΚΑΙ	ΤΩΝ	2	ΚΥΚΛΩΝ)	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	 20-5-2016	

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ	

-ΦΥΣΙΚΗ	

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	ΚΑΙ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ	

-ΙΣΤΟΡΙΑ	

ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΓΕΝΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 23-5-2016	

-ΙΣΤΟΡΙΑ	

	

-ΦΥΣΙΚΗ	

	

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	

	

ΘΕΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	

+	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	(ΚΑΙ	ΤΩΝ	2	ΚΥΚΛΩΝ)	

ΤΕΤΑΡΤΗ	 25-5-2016	 -ΑΡΧΕΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΘΕΩΡΙΑΣ	 ΜΑΘΗΜΑ	ΕΠΙΛΟΓΗΣ	ΟΛΩΝ	ΤΩΝ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	 27-5-2016	

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ	

-	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΣΕ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	

	

ΘΕΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	

ΤΕΧΝ/ΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	(ΚΥΚΛΟΣ	ΠΛΗΡ/ΚΗΣ	&	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	

ΤΕΧΝ/ΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	(ΚΥΚΛΟΣ	ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ	&	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	

	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 30-5-2016	
-ΛΑΤΙΝΙΚΑ	

-ΧΗΜΕΙΑ	

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	

ΘΕΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	

ΤΕΤΑΡΤΗ	 1-6-2016	

	

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ		

-ΑΡΧΕΣ	ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	&	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	

-ΧΗΜΕΙΑ	–	ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ	

	

	

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	

ΤΕΧΝ/ΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	(ΚΥΚΛΟΣ	ΠΛΗΡ/ΚΗΣ	&	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	

ΤΕΧΝ/ΚΗΣ	ΚΑΤ/ΝΣΗΣ	(ΚΥΚΛΟΣ	ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ	&	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	

	

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.	Τα	μαθήματα,	για	τα	οποία	έχει	καθοριστεί	εξεταστέα	ύλη	κοινή	για	το	παλαιό	
και	το	νέο	σύστημα	συνεξετάζονται.	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	2016	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΕΠΑΛ	με	το	ΝΕΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	

ΗΜΕΡΑ	 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΑ	

ΤΡΙΤΗ	 17-5-2016	 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ		

ΠΕΜΠΤΗ	 19-5-2016	 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ		

ΤΡΙΤΗ	 24-5-2016	 -ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	II	

-ΑΡΧΕΣ	ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	

-ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ	-	ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ	

ΠΕΜΠΤΗ	 26-5-2016	 -ΑΡΧΕΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΘΕΩΡΙΑΣ	

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΨΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	

-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ	

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΔΙΚΤΥΩΝ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

ΣΑΒΒΑΤΟ	 28-5-2016	 -ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ	ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ	

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ	

ΤΡΙΤΗ	 31-5-2016	 -ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ	ΙΙ	

-ΜΗΧΑΝΕΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΚΑΥΣΗΣ	ΙΙ	

-ΑΡΧΕΣ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΤΩΝ	

ΠΕΜΠΤΗ	 2-6-2016	 -ΨΗΦΙΑΚΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	

-ΜΗΧΑΝΕΣ	ΠΛΟΙΟΥ	ΙI	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	 3-6-2016	 -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ	ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΦΟΡΤΙΩΝ	

ΣΑΒΒΑΤΟ	 4-6-2016	 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΜΗΧΑΝΩΝ	

-ΔΙΚΤΥΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ		

-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ		

ΔΕΥΤΕΡΑ	 6-6-2016	 -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ	

-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ	ΦΥΤΩΝ	

	

Ως	 ώρα	 έναρξης	 εξέτασης	 ορίζεται	 η	 08:30	 π.μ.	 Οι	 υποψήφιοι	 πρέπει	 να	 προσέρχονται	 στις	 αίθουσες	
εξέτασης	 μέχρι	 τις	 	 08.00	 π.μ.	 Η	 διάρκεια	 εξέτασης	 κάθε	 μαθήματος	 είναι	 τρεις	 (3)	 ώρες,	 εκτός	 από	 το	
μάθημα	 ειδικότητας:	 Αρχιτεκτονικό	 Σχέδιο,	 για	 το	 οποίο	η	 διάρκεια	 εξέτασης	 είναι	 τέσσερις	 (4)	ώρες.	 Τα	
μαθήματα,	 για	 τα	 οποία	 έχει	 καθοριστεί	 εξεταστέα	 ύλη	 κοινή	 για	 το	 παλαιό	 και	 το	 νέο	 σύστημα	
συνεξετάζονται.	

	



 
	
	

	

	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	2016	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ	ΕΠΑΛ	(ΟΜΑΔΑ	Α΄)	
	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ	ΕΠΑΛ	(ΟΜΑΔΑ	Β΄)	με	το	ΠΑΛΑΙΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	

	
ΗΜΕΡΑ	 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΑ	

ΤΡΙΤΗ	 17-5-2016	 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ		

ΠΕΜΠΤΗ	 19-5-2016	 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	Ι		

ΣΑΒΒΑΤΟ	 28-5-2016	 -ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ	ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ	
-	ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	
-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ	
-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΙΙ	
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ	

ΤΡΙΤΗ	 31-5-2016	 -ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ	ΙΙ	
-ΜΗΧΑΝΕΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΚΑΥΣΗΣ	ΙΙ	
-ΑΡΧΕΣ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
-ΦΥΤΙΚΗ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	

ΠΕΜΠΤΗ	 2-6-2016	 -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΨΗΦΙΑΚΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	
-ΜΗΧΑΝΕΣ	ΠΛΟΙΟΥ	Ι	
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ	ΙΙ	
-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	
-ΑΡΧΕΣ	ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		
-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΟΠΙΟΥ	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	 3-6-2016	 -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ	ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΦΟΡΤΙΩΝ	
-ΥΓΙΕΙΝΗ	ΚΑΙ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΨΥΞΗΣ	
-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	

ΣΑΒΒΑΤΟ	 4-6-2016	 -	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΜΗΧΑΝΩΝ	
-ΔΙΚΤΥΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	ΙΙ	
-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ	ΙΙ	
-ΑΓΩΓΗ	ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ	ΗΛΙΚΙΑΣ	

ΔΕΥΤΕΡΑ	 6-6-2016	 -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ	ΜΗΧΑΝΕΣ	
-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	
-ΑΡΧΕΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΘΕΩΡΙΑΣ	ΙΙ	
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	

	

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,	 εκτός	 από	 τα	 μαθήματα	 ειδικότητας:	
Αρχιτεκτονικό	Σχέδιο	και	Γραφιστικές	Εφαρμογές,	για	τα	οποία	η	διάρκεια	εξέτασης	είναι	τέσσερις	(4)	ώρες.	
Οι	 υποψήφιοι	 των	 Εσπερινών	 ΕΠΑΛ	 (Ομάδα	 Α΄)	 εξετάζονται	 μόνο	 στα	 μαθήματα	 γενικής	 παιδείας	



 
	
Νεοελληνική	Γλώσσα	και	Μαθηματικά	 Ι.	Τα	μαθήματα,	για	τα	οποία	έχει	καθοριστεί	εξεταστέα	ύλη	κοινή	
για	το	παλαιό	και	το	νέο	σύστημα	συνεξετάζονται.		


