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Θέµα: «Πρόγραµµα εξετάσεων σχολικού έτους 2014-2015»
Σας γνωρίζουµε ότι µετά τη λήξη των µαθηµάτων του διδακτικού έτους
2014-2015, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, σύµφωνα µε τη µε αρ. πρ. 58567/
∆2/09-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 629), για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις
των µαθητών των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα
ακόλουθα:
ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυµνασίου θα
αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και τη ∆ευτέρα 15
Ιουνίου 2015.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις των µαθητών όλων των τάξεων του Γυµνασίου να
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και την Πέµπτη 18 Ιουνίου 2015.
Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
έκδοση των αποτελεσµάτων των προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου,
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.
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ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ηµερησίων ΓΕ.Λ.
θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και την Πέµπτη
18 Ιουνίου 2015.
Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών
ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και την
Πέµπτη 18 Ιουνίου 2015.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών της Γ΄ τάξης Ηµερησίων ΓΕ.Λ. και ∆΄ τάξης
των Εσπερινών ΓΕ.Λ., για τους οποίους προβλέπεται εξέταση µόνο σε επίπεδο
σχολικής µονάδας θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν
µέχρι και την Πέµπτη 18 Ιουνίου 2015.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών της Γ΄ τάξης Ηµερησίων ΓΕ.Λ. και ∆΄ τάξης
των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα µαθήµατα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα
αρχίσουν τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και την Τρίτη
2 Ιουνίου 2015, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων ΓΕ.Λ. και της
∆΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα µαθήµατα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής µονάδας θα διεξαχθούν από την Πέµπτη 4 Ιουνίου 2015 µέχρι και την
Πέµπτη 18 Ιουνίου 2015.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις των µαθητών όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου να
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015.
Σηµειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων
της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων ΓΕ.Λ. και της ∆΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα
αρχίσουν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και την Τρίτη 16
Ιουνίου 2015, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Το πρόγραµµα των εξετάσεων για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής µονάδας θα ανακοινωθεί στους µαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη λήξη των µαθηµάτων (αρ. 14 του Π.∆. 60/2006).
Όσοι

υποψήφιοι

συµµετάσχουν

σε

κάποιο

µάθηµα

των

επαναληπτικών

πανελλαδικών εξετάσεων 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 ΓΕ.Λ. τους.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρ. 24 του Π.∆. 60/2006: «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την έκδοση των αποτελεσµάτων οι κηδεµόνες των µαθητών ή οι ίδιοι,
εφόσον είναι ενήλικοι, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν,
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µε την οποία ζητούν την αναβαθµολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών
δοκιµίων. Η αίτηση συνοδεύεται µε το προβλεπόµενο παράβολο για κάθε γραπτό
δοκίµιο.».
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.)
Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄ & B’ τάξης των Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ.
θα διεξαχθούν από τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2015 µέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου
2015.
Οι προαγωγικές εξετάσεις των µαθητών της Α΄, B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2015 µέχρι και την Τετάρτη 17
Ιουνίου 2015.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
(Οµάδα Β΄) θα αρχίσουν τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και
την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις των Ηµερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Οµάδα Α΄) θα
αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν µέχρι και την Τρίτη 9
Ιουνίου 2015, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων
ΕΠΑ.Λ. και της ∆΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη
10 Ιουνίου 2015 µέχρι και τη ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις των µαθητών όλων των τάξεων των Ηµερησίων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και

την Τετάρτη 24 Ιουνίου

2015.
Το πρόγραµµα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους µαθητές των Ηµερησίων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη των
εξετάσεων σύµφωνα µε την Υ.Α. 80033/Γ2/12-09-2006 (Β΄1286).
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 ΕΠΑ.Λ. τους.
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρ. 17 του Π.∆. 50/2008: «Μέσα σε τρεις εργάσιµες
ηµέρες από την έκδοση των αποτελεσµάτων της εξεταστικής περιόδου, οι
κηδεµόνες των µαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, µπορούν να υποβάλουν
αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν, µε την οποία ζητούν την αναβαθµολόγηση ενός ή
περισσότερων γραπτών δοκιµίων. Η αίτηση συνοδεύεται µε το προβλεπόµενο
παράβολο για κάθε γραπτό δοκίµιο.».
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Σας υπενθυµίζουµε ότι η εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων θα
ανακοινωθεί στους µαθητές πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν τη λήξη των
µαθηµάτων, για τα Ηµερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (αρ. 16, Π.∆.
60/2006) και πέντε (5) εργάσιµες µέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των
εξετάσεων, για τα Επαγγελµατικά Λύκεια (αρ. 12, Π.∆. 50/2008). Η εξεταστέα
ύλη των µαθηµάτων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας
σχολικής µονάδας.
Επίσης, για την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των
στρατεύσιµων µαθητών ισχύει, για τα Γυµνάσια, το άρθρο 2 του Π.∆.
182/1984 και το άρθρο 6 του Π.∆. 39/2014, και για τα Γενικά Λύκεια, το άρθρο
33 του Π.∆. 60/2006 και η παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.∆. 48/2012. Για την
αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων στα Επαγγελµατικά Λύκεια ισχύει το
άρθρο 25 του Π.∆. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 7, 8 του αρ. 1
του Π.∆. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄), την παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.∆. 61/2012
(ΦΕΚ 112 Α΄) και την παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.∆. 112/2013 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄).
Παρακαλούνται

οι

∆ιευθυντές

των

σχολικών

µονάδων

και

οι

∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να µεριµνήσουν για
την εφαρµογή της παρούσας, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράµµατος
των εξετάσεων, προκειµένου οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να
προετοιµαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3) Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
4) Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
5) ∆/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
6) ∆/νση Ειδικής Αγωγής κ΄ Εκπαίδευσης
7) ∆/νση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
8) ∆ιεύθυνση ΠΟ∆ΕΞΜΣ
9) ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τµήµα Ενηµέρωσης Πολιτών
10) ∆ιεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
11) ∆ιεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων
και Οργάνωσης ∆.Ε., Τµήµατα Β΄, Γ΄

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
Έδρες τους
2. Γραφεία Υπευθύνων Παιδαγωγικής κ΄ Επιστηµονικής Καθοδήγησης
(µέσω των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης)
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.)
4. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της χώρας
Έδρες τους
5. Σχολικές µονάδες ∆.Ε. της χώρας
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.)
6. Σιβιτανίδειος Σχολή
Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα
7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
∆/νση Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα
8. Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
Λ. Αµαλίας 12, 105 57 Αθήνα
9. Υπουργείο Υγείας
Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας
∆/νση Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τµήµα Β΄
Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα
10. ΟΑΕ∆, ∆ιεύθυνση Α2
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιµος
11. ΕΛΓΟ «∆ήµητρα»
∆ιεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πατησίων και Άνδρου 1, 11257 Αθήνα
12. Ο.Τ.Ε.Κ.
∆ραγατσανίου 4, 105 59 Αθήνα
13. Προπαρασκευαστικό και Καλλιτεχνικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
842 01 Πάνορµος Τήνου
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