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ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης
2) Διευθυντές Δ/νσεων Δ.Ε.
3) Διευθυντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)
4) ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες σχετικά με
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το
νέο σύστημα.
Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.251/37802/Α5/2016 (ΦΕΚ 698/Β΄) Υ.Α. που αφορά στον
καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι

διαδικασίες για την διεξαγωγή των

πανελλαδικών εξετάσεων με το νέο σύστημα εισαγωγής, που αναφέρουμε συνοπτικά, ως ακολούθως.
Συνοπτική κατ΄άρθρο παρουσίαση της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.
Με το άρθρο 1 καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς
και ο τρόπος ορισμού των εξεταστικών κέντρων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.
Με το άρθρο 2 καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των θεμάτων και ο χρόνος ανακοίνωσης του
προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
Με το άρθρο 3 καθορίζεται αναλυτικά ανά μάθημα, ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων.
Με το άρθρο 4 καθορίζεται η διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των
πανελλαδικών εξετάσεων.
Με το άρθρο 5 καθορίζεται ο ορισμός και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών
Με το άρθρο 6 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και τον
μηδενισμό του γραπτού τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσή τους με αυτές.
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Με το άρθρο 7 καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των Βαθμολογικών Κέντρων, η διαδικασία
βαθμολόγησης των γραπτών από δύο βαθμολογητές και η κλίμακα βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
Με το άρθρο 8 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τελικού γραπτού βαθμού υπολογιζόμενος
στην κλίμακα (0-20) και ο τρόπος αναβαθμολόγησης σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο πρώτων
βαθμολογητών μεγαλύτερης των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100.
Με το άρθρο 9 καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης των τελικών γραπτών βαθμών των
υποψηφίων.
Με το άρθρο 10 ορίζεται ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους
οπότε και καταστρέφονται.
Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τις πανελλαδικές εξετάσεις των
υποψηφίων των Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
Με το άρθρο 12 επισημαίνεται ότι ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544
Β’) Υ.Α.
Με το άρθρο 13 ορίζεται ο τρόπος εξέτασης των μαθητών από ξένα σχολεία και συγκεκριμένα:
Μαθητές, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν
από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό
σχολείο εγγράφονται στην Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εξετάζονται στις πανελλαδικές
εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα
Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται
γραπτά.
Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που στο σχολείο σας υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν
καταθέσει Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εμπίπτουν στην ανωτέρω
κατηγορία, προκειμένου να δηλωθούν στο πληροφοριακό σύστημα για προφορική εξέταση στη
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, πρέπει, εφόσον
το επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση προφορικής εξέτασης και στη συνέχεια
να δηλωθούν από το σχολείο τους στο αντίστοιχο πεδίο για προφορική εξέταση, για κάθε ένα από τα
συγκεκριμένα μαθήματα. Στη συνέχεια οι ανωτέρω Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, αποστέλλονται στις οικείες ΕΕΔΔΕ,
προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι στους προφορικά εξεταζόμενους. Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να εξεταστεί με τις ανωτέρω διατάξεις, υποβάλει σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση και εξετάζεται όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.
Με το άρθρο 14 ορίζεται ο τρόπος εξέτασης των τελειόφοιτων απορριφθέντων έτους 2016.
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Με το άρθρο 15 ορίζονται τα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, ο τρόπος συγκρότησής τους και το ότι είναι κοινά ως
προς την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων με το παλιό και το νέο σύστημα.
Συνημμένη : Φ.251/37802/Α5/2016 (ΦΕΚ 698/Β΄) Υ.Α.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1)Γεν. Δ/νση Στρατ. Σχεδιασμού
2)Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τμήμα Α’

