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Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr
email: lampos@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος
Τηλέφωνο: 2103442702 - 3
FAX: 2103442098
ΠΡΟΣ: 1) Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε. (έδρες τους)
2) Ημερήσια ΓΕΛ (διά των Δ/νσεων)
ΚΟΙΝ : Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης (έδρες τους)

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση στοιχείων για την απόκτηση απολυτηρίου με ενδοσχολικές εξετάσεις

Όπως γνωρίζετε, στις 4.4.2011 ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο κατέθεσε πρόταση, η
οποία ήδη έχει περιληφθεί σε σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με την
οποία μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, κατά το έτος αποφοίτησης,
μπορούν να αποκτήσουν το απολυτήριό τους με συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των
μαθημάτων σε επίπεδο της σχολικής μονάδας (ενδοσχολικές εξετάσεις). (Βλέπε
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συνημμένο)
Για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων, παρακαλούμε όπως ο υπεύθυνος καθηγητής
κάθε Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου συζητήσει το θέμα αυτό με τους μαθητές της
τάξης του και καταγράψει τον αριθμό των μαθητών που προτίθενται να συμμετάσχουν στην
διαδικασία για την απόκτηση απολυτηρίου με ενδοσχολικές εξετάσεις. Η καταγραφή αυτή
δεν δεσμεύει τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, θα διευκολύνει όμως τις υπηρεσίες του
Υπουργείου στην οργάνωση των εξετάσεων.
Κάθε Λύκειο θα ενημερώσει για τα αριθμητικά του στοιχεία τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που ανήκει. Στη συνέχεια κάθε Δ/νση Δ.Ε. θα αποστείλει ηλεκτρονικά στην
υπηρεσία μας ( t01ode2@minedu.gov.gr ) μέχρι την Τετάρτη 13.4.2011 το συνημμένο
συγκεντρωτικό πίνακα που θα περιέχει τα στοιχεία για όλα τα Λύκεια ευθύνης της.
Επισημαίνεται ότι:
α) Το ενδοσχολικό απολυτήριο θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια που αποκτώνται με
συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις.
β) Οι μαθητές που θα επιλέξουν το ενδοσχολικό απολυτήριο θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν κατά τα επόμενα έτη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αν
αποφασίσουν να διεκδικήσουν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συνημμένα : 1) πίνακας
2) δελτίο τύπου 4-4-2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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