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                                                                                 Αποστολή με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  

     
                                                            Βαθμός  Ασφαλείας  :

                                   Nα διατηρηθεί μέχρι :
                                                                                                       Βαθμός  Προτερ.        :  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

        
              

                                             Μαρούσι,   7/5/2019
                      Αρ. Πρωτ. : Φ1/70450/Δ2

                          

     

                      

                                                                                      
     

                                                                                          ΠΡΟΣ:

                                                                 
                                                                        

            
                                                                           

Θέμα: «Προγραμματισμός εξετάσεων των  Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2018-2019»

             Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 51922/ΓΔ4/3-4-2019 Υ.Α. (Β΄ 1216), η 

ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 

ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών 

αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.  Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των 

Γενικών Λυκείων της χώρας:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

      Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. 

και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. και οι απολυτήριες εξετάσεις των 

μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ.  της πρώτης 

εξεταστικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων των μαθητών/τριών που 

απουσίαζαν δικαιολογημένα, διεξάγονται από  την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 13 

Ιουνίου 2019, ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ B΄
             -----

 

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα      : www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Βάρλα Α.
                           Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο       : 210-344.3272 
                            210-344.3273
Fax                    : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡEYΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----

  1. Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας
2. ΠΕ.ΚΕ.Σ. (μέσω των Π.Δ.Ε.)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
4.Γενικά Λύκεια της  χώρας
   (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

  Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου διενεργούνται κατά το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

 Η έκδοση των  αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και 

τις εξετάσεις των μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα από την εν λόγω 

εξεταστική, θα γίνει μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.       

Υπενθυμίζεται ότι:

 Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο 

εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την 

αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το 

προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. 

       Εφιστάται η προσοχή, όσον αφορά τον προγραμματισμό των προαγωγικών και 

απολυτηρίων εξετάσεων στα εξής:     

        Οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Λυκείων που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. να διευκολύνονται από τις σχολικές μονάδες 

που υπηρετούν ώστε να παρευρίσκονται:                                                 

α) στις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επιτηρητών στα εξεταστικά 

κέντρα  κατά την  προηγούμενη  ημέρα της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων,

β) στα Εξεταστικά  Κέντρα (Ε.Κ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων  

ως μέλη επιτροπών και επιτηρητές,

γ) στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ατόμων με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.Α.) ως εξεταστές – βαθμολογητές, μέλη 

επιτροπών, επιτηρητές και επικουρικό προσωπικό.

        Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι 

Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την 
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ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες 

να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.     

                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
              

                                                                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
       

Εσωτερική Διανομή: 

1.   Γραφείο κ. Υπουργού
2.   Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.   Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
4.   Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
5.   Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
6.   Δ/νση Ειδικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης
7.   Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
8.   Δ/νση Εξετάσεων  και Πιστοποιήσεων
9.   Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
10.   Δ/νση Φυσικής Αγωγής 
11.   Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
12.   Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. Τμήματα Α΄ και Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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