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ΠΡΟΣ: Τους Προέδρους των ΕΕΔΔΕ 
 (Δια των Διευθυντών των Διευθύνσεων 

 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 
 

ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακούς Διευθυντές  
Εκπαίδευσης 
2) Γενικά Λύκεια 
(Δια των Διευθυντών των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
email: dremetsika@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος 
Τηλέφωνο: 210-3442702-3 
FAX: 210-3442098 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 

 
ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικές εκπομπές ΓΕΛ 

            1. Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.252/43335 /B6/29-3-2013 (ΑΔΑ : ΒΕ2Ψ9-4ΘΤ) εγκυκλίου 
μας, σας γνωρίζουμε ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, 
με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος θα αρχίσουν την Πέμπτη 
18 Απριλίου 2013 και θα γίνονται με τα Γενικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά 
κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων και εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
(ΟΜΑΔΑ Β΄) καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 18 Απριλίου μέχρι και 16 Μαΐου 
τις ώρες 9.00 – 12.00 π.μ για όλα τα Εξεταστικά Κέντρα και τις ΕΕΔΔΕ.  

2. Επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, πρώτη ημέρα έναρξης των 
δοκιμαστικών εκπομπών στις 9.00 π.μ., οι υπάλληλοι από το κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘΠΑ θα 
γνωστοποιήσουν στο σύνδεσμο της οικείας ΕΕΔΔΕ τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κέντρο 
εκπομπής με τα οποία θα έρχεται σε επαφή και θα ζητήσουν από τους συνδέσμους επιπλέον 
τηλέφωνα επικοινωνίας. 

3. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος στις ΕΕΔΔΕ 
θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους αυτοπροσώπως. Αντίστοιχα στα ΓΕΛ, θα πρέπει o 
χειριστής να λειτουργεί το σύστημα, να επικοινωνεί με το σύνδεσμό του και να τον ενημερώνει για 
τη διαδικασία. 

4. Σημειώνεται ότι τις ημέρες διενέργειας των εξετάσεων οι ως άνω χειριστές θα πρέπει να 
είναι στις θέσεις τους και να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα από τις 06.30 π.μ. 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα Γενικά Λύκεια που θα 
λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε από την Πέμπτη 18 
Απριλίου 2013 και στις προκαθορισμένες ως άνω ώρες των δοκιμαστικών εκπομπών  οι χειριστές 
του συστήματος να είναι στη θέση τους με το σύστημα σε ετοιμότητα. 

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την πιστή τήρηση της παρούσας, δεδομένου ότι  οι 
δοκιμαστικές εκπομπές αποτελούν βασικό παράγοντα για τη σωστή οργάνωση και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή των εξετάσεων. 
    
                                                                     Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων/Τμήμα Β’ 


