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ΠΡΟ: Τνπο Πξνέδξνπο ηωλ ΔΔΓΓΔ 
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ΚΟΙΝ: 1) Πεξηθεξεηαθνύο Γηεπζπληέο  
Δθπαίδεπζεο 

2) Γεληθά Λύθεηα 
(Γηα ηωλ Γηεπζπληώλ ηωλ Γηεπζύλζεωλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) 

 

ΘΔΜΑ: Γοκιμαζηικέρ εκπομπέρ για ηιρ πανελλαδικέρ εξεηάζειρ ΓΔΛ (έναπξη 6-5-2014). 

 

           1. Σε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκ. Φ.252/54840 /B6/8-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ) εγθπθιίνπ καο, ζαο 
γλωξίδνπκε όηη νη δνθηκαζηηθέο εθπνκπέο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Γεληθνύ Λπθείνπ, κε ηηο νπνίεο 
ζα δηαπηζηωζεί ε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θα απσίζοςν ηην Σπίηη 6 Μαΐος 2014 θαη ζα 
γίλνληαη κε ηα Γεληθά Λύθεηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ωο Δμεηαζηηθά θέληξα γηα ηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ηωλ εκεξεζίωλ θαη εζπεξηλώλ Λπθείωλ (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) θαζεκεξηλά, εθηόο 
Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο από ηιρ 6 Μαίος μέσπι και ηιρ 27 Μαΐος ηιρ ώπερ 9.30 – 11.30 π.μ για όλα 
ηα Δξεηαζηικά Κένηπα και ηιρ ΔΔΓΓΔ.  

2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηελ Σπίηη 6 Μαΐος 2014, πξώηε εκέξα έλαξμεο ηωλ δνθηκαζηηθώλ 
εθπνκπώλ ζηηο 09.30 π.κ., νη ππάιιεινη από ην θέληξν εθπνκπήο ηνπ ΥΠΑΙΘ ζα γλωζηνπνηήζνπλ ζην 
ζύλδεζκν ηεο νηθείαο ΔΔΓΓΔ ηα ηειέθωλα επηθνηλωλίαο κε ην θέληξν εθπνκπήο, κε ηα νπνία ζα 
έξρεηαη ζε επαθή θαη ζα δεηήζνπλ από ηνπο ζπλδέζκνπο επηπιένλ ηειέθωλα επηθνηλωλίαο. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ δνθηκαζηηθώλ εθπνκπώλ νη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ΔΔΓΓΔ ζα 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο απηνπξνζώπωο. Αληίζηνηρα ζηα ΓΔΛ, ζα πξέπεη o ρεηξηζηήο λα 
ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα, λα επηθνηλωλεί κε ην ζύλδεζκό ηνπ θαη λα ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηε δηαδηθαζία. 

4. Σεκεηώλεηαη όηη ηηο εκέξεο δηελέξγεηαο ηωλ εμεηάζεωλ νη ωο άλω ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα έρνπλ ζε εηνηκόηεηα ην ζύζηεκα από ηηο 06.30 π.κ. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ ζηα Γεληθά Λύθεηα πνπ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ ωο Δμεηαζηηθά θέληξα ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ώζηε από ηελ Σπίηη 6 Μαΐος 2014 
θαη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ωο άλω ώξεο ηωλ δνθηκαζηηθώλ εθπνκπώλ  νη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα 
είλαη ζηε ζέζε ηνπο κε ην ζύζηεκα ζε εηνηκόηεηα. 

Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηεο παξνύζαο, δεδνκέλνπ όηη  νη 
δνθηκαζηηθέο εθπνκπέο απνηεινύλ βαζηθό παξάγνληα γηα ηε ζωζηή νξγάλωζε θαη απξόζθνπηε 
δηεμαγωγή ηωλ εμεηάζεωλ. 
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