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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας :
Nα διατηρηθεί μέχρι :
Βαθμός Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡEYΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----

Μαρούσι, 19/4/2016
Αρ. Πρωτ. : Φ1/65690/Δ2

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μποφυλάτος Στ.,
Βάρλα Α.
Τηλέφωνο: 210-344.3619,
210-344.3272
Fax: 210-34.43.390

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και
Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
Έδρες τους.
3. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.
(μέσω των Περιφ/κών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης)
4.Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. της χώρας.
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.
της χώρας)

Θέμα: «Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2015-2016»
Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2015-2016, την
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792
τ.Β΄/23-3-2016), θα ισχύσουν τα ακόλουθα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των
μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της χώρας:
ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)


Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν
την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016.



Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.



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 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16
Ιουνίου 2016.



Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα
αρχίσουν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16
Ιουνίου 2016.



Οι ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων
ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016
και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τη με αρ.
πρ. 63765/Δ2/14-4-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ:Ω3ΓΦ4653ΠΣ-Ρ6Κ).



Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και
της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.



Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης
των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24
Ιουνίου 2016.



Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕ.Λ. και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.
κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη για τους οποίους προβλέπεται απολυτήρια εξέταση
μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του ν.
3966/2011, θα αρχίσουν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.



Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕ.Λ. και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.
κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και δεν απολύθηκαν και προσέρχονται σε απολυτήριες
εξετάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε
επίπεδο σχολικής μονάδας, οι εξετάσεις θα αρχίσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και
θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και οι επαναληπτικές εξετάσεις
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.



Το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.



Σύμφωνα με τις κέιμενες διατάξεις «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, 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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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ΄ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων
μαθητών ισχύει, για τα Γυμνάσια, το άρθρο 2 του Π.Δ. 182/1984 και το άρθρο 6 του Π.Δ.
39/2014 και για τα Γενικά Λύκεια, το άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006 και η παρ. 14 του άρθρου
1 του Π.Δ. 48/2012.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 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.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
4. Δ/νση ΠΟΔΕΞΜΣ
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
7. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
8. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
10. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.,
Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
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