
 
 

                                                                                                                                  Βαθµός Ασφαλείας: 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Να διατηρηθεί µέχρι: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                     ----- 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ      Μαρούσι,   1  -  7  - 2014 
         ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β’      Αρ.Πρωτ.       Βαθµός Προτερ. 
                          -----                    Φ.251/101658/Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ   
Ταχ. ∆/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες για ΓΕΛ: Στ. Τσακαλάκη  2103442689 
            Ελ. Ζολώτα  2103442699-099 
Πληροφορίες για ΕΠΑΛ: Γ. Νταραγιάννης  2103442696 
   Ισµ. Χριστοφαρείζη 2103442100 
FAX: 2103442098                                                

          
     ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπ/σης 

                                                                                        2. ∆/ντές ∆/νσεων ∆.Ε. 
                                                                                        3. ∆/ντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (δια των ∆/νσεων ∆.Ε.) 
 
 
Θέµα: Ηµέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.∆. 
 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ∆ευτέρα 14-7-2014, µπορούν να επισκέπτονται την 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό 
∆ελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας 
υποψήφιος δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.∆. Από τις 24-6-2014 οι υποψήφιοι µπορούν να κάνουν 
µόνο πρόχειρο Μ.∆. (Προσωρινή Αποθήκευση) και από την Πέµπτη 3-7-2014 και έως 14-7-2014, θα 
µπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.∆. 
 

Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συµπλήρωση του δελτίου τους ή 
ενδεχοµένως χρειαστούν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την υποβολή του δελτίου 
τους, µετά τις 4-7-2014 και µέχρι τις 14-7-2014, το διάστηµα αυτό πρέπει τα Λύκεια να λειτουργήσουν ως 
εξής : 

- Μία µέρα κάθε εβδοµάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν µε το προσωπικό της εφηµερίας, όπως 
έχουν ήδη κάνει τον προγραµµατισµό τους. 

- Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραµµατισµένη εφηµερία) θα λειτουργήσουν 
επιπλέον την Τρίτη 8-7-2014, την Παρασκευή 11-7-2014 καθώς και τη ∆ευτέρα 14-7-2014  µε την 
παρουσία του ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλµένου 
εκπαιδευτικού για το χειρισµό της ηλεκτρονικής εφαρµογής του µηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 3 
ηµέρες ο (Υπο)∆ιευθυντής θα µπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν 
δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. για να 
οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.∆.  

- Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζηµιωθούν 
για αυτές τις 3 µέρες (δηλαδή µόνο για τις 8,11 και 14 Ιουλίου) για µη χρήση θερινής άδειας. 

 
                                              Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ :   
 1. Γρ. κ. Υπουργού, Υφυπουργού κ. ∆ερµεντζόπουλου, κ. Γενικού Γραµµατέα 
 2. ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων 
 3. ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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