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Πληροφορίες: Γραμματεία Προέδρου 

Τηλέφωνο:210 3319055 

Φαξ:210 6081879 

Email: secme-iep@iep.edu.gr 

Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Ημερομηνία: 14-5-2014 

Αρ. Πρωτ.: 5032 

 

ΠΡΟΣ:  

(1) Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

(2) Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της 

χώρας 

(μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) 

 

ΥΠΟΨΗ:  Δ/ντη κ. Στ. Μερκούρη 

 

ΚΟΙΝ:  

(1) ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Επιμόρφωσης 

και Πιστοποίησης, Ν. Καζαντζάκη 

Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο 

(2) Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης & 

Θρησκευτικής Αγωγής, Ανδρέα Παπανδρέου 

37 Μαρούσι 

 

 

Θέμα: Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων 

 

Σχετ: Υπουργική Απόφαση  4703/ 7-5-2014  

 

Με βάση την ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, τα Γενικά Λύκεια και 

ΕΠΑΛ, Ημερήσια και Εσπερινά, τα Εκκλησιαστικά, τα Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Λύκεια  στα 

οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης  Λυκείου (και της  Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) το 

50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)  θα 

πρέπει να καταχωρίσουν το πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014 της Α’ Τάξης, 

καθώς και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για τα σχετικά μαθήματα, στο Πληροφοριακό Σύστημα 

που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό. 

 

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται είτε μέσω της πύλης του ΙΕΠ για την 

ΤΘΔΔ: http://meleagros.iep.edu.gr/ είτε στη διεύθυνση http://exams-repo-mis.cti.gr/. 

 

Η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων είναι απαραίτητη για να 

προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι ανοικτή για την 

κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σε κάθε Λύκειο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

Υ.Α. 4703/ 7-5-2014. 

 

Η καταχώριση του προγράμματος στο σύστημα αυτό, ενημερώνει αυτόματα το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), οπότε δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη ενέργεια προς την 

κατεύθυνση αυτή. 
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Στο Πληροφοριακό  Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων η είσοδος γίνεται από την 

επιλογή: «Είσοδος Σχολείου». 

Στην επιλογή αυτή υπάρχουν δύο δυνατότητες: 

•    Για το σύνολο των δημόσιων σχολείων ή/και για τα ιδιωτικά που έχουν κωδικούς 

εισόδου του myschool, θα πρέπει να επιλέξουν την πρώτη επιλογή: “Είσοδος Σχολείου 

μέσω Myschool”, 

•   Για τα ιδιωτικά ή τυχόν άλλα σχολεία που ΔΕΝ έχουν κωδικούς του myschool, θα 

πρέπει να επιλέξουν τη δεύτερη επιλογή: «Είσοδος Σχολείου (Τοπικό)». Για να λάβουν 

κωδικούς, την πρώτη φορά που θα προσπελάσουν το σύστημα, θα πρέπει να έρθουν 

σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη μέσω της επιλογής: «Τεχνική Υποστήριξη». Στις 

επόμενες φορές θα μπαίνουν στο σύστημα από τη δεύτερη αυτή επιλογή με τους 

κωδικούς που έλαβαν. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα είναι «ανοιχτός» για τα σχολεία από 

σήμερα έως και τις 23/5/2014. 

 

Σημειώνεται ότι κάθε σχολείο θα μπορεί να κάνει τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμά 

εξετάσεων μέχρι την μέρα που θα «κλείσει» το σύστημα, στις 23/5/2014. 

 

Από τη μέρα που θα κλείσει το σύστημα, το σχολείο θα μπορεί μέσω της επιλογής 

«Πρόσθετες Ενέργειες» να καταχωρίζει: 

•         Αίτημα Αναβολής Εξέτασης: Επαναπροσδιορίζεται η ημερομηνία και ώρα 

εξέτασης ενός μαθήματος με τη σχετική αιτιολόγηση. Σημειώνεται ότι για να γίνει 

αποδεκτό το αίτημα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. 

•         Συμπληρωματικές Εξετάσεις: Ορίζονται επαναληπτικές εξετάσεις για τις 

περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. 

  

Σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, παρακαλείστε να έρχεστε σε επαφή με την 

Τεχνική Υποστήριξη μέσω της σχετικής Επιλογής που υπάρχει στο σύστημα. 

                                                                              

 

                     Ο Πρόεδρος  

                                                                               

                                                                                                     Σωτήριος Γκλαβάς                   


