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ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης
2) Διευθυντές ΔΕ
3) όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ (διά των ΔΔΕ)

ΘΕΜΑ: 1. Αντιπαραβολή βαθμών από το myschool για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
2. Χορήγηση βεβαίωσης πρόσβασης (παλαιό σύστημα) μόνο για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄
3. Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής (νέο σύστημα) για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
1. Αντιπαραβολή βαθμών από το myschool
Από την Πέμπτη 23-6-2016, οπότε το ΠΣ myschool θα είναι ήδη ενημερωμένο με τους γραπτούς
βαθμούς, ο Διευθυντής κάθε Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), και με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων θα πρέπει
να προβεί σε έλεγχο-αντιπαραβολή των βαθμών του ΠΣ myschool και των τελικών γραπτών βαθμών που
θα έχουν ήδη ελεγχθεί και ανακοινωθεί.
2. Χορήγηση βεβαίωσης πρόσβασης (παλαιό σύστημα)
Οι βεβαιώσεις πρόσβασης σε όσους συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), με το παλαιό σύστημα δε θα χορηγηθούν, πριν παραληφθούν από τα ΓΕΛ και τα
ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) οι μηχανογραφικές καταστάσεις (οι οποίες θα είναι διαφορετικές για τα ΓΕΛ και
διαφορετικές για τα ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄) από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ, στις
οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βαθμολογικά δεδομένα (προφορικοί βαθμοί τετραμήνων,
μέσος όρος προφορικών, προσαρμογή προφορικού βαθμού, γραπτοί βαθμοί, βαθμοί πρόσβασης
μαθημάτων και γενικός βαθμός πρόσβασης).
Οι καταστάσεις αυτές προγραμματίζεται να έχουν παραληφθεί από τα ΓΕΛ και από τα ΕΠΑΛ (για
την ομάδα Β΄) μέχρι και τις 28 Ιουνίου και οι σχετικές βεβαιώσεις θα χορηγηθούν αμέσως μόλις γίνει ο
σχετικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία που διατηρούνται στα Λύκεια,
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβετε μαζί με τις καταστάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψηφίους Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), που έλαβαν
μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το παλαιό σύστημα, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται
εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησαν και τις
δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο, εκτός αν υπάγονται σε εξαιρέσεις (φοίτηση μόνο στην
τελευταία τάξη) οπότε εκτός της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλεται κατά περίπτωση και:
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η
άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά τους ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφησαν στην τελευταία τάξη του
Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους ή

ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη του Εσπερινού
Λυκείου ακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της
ημέρας.
Επισημαίνεται ότι για όσους αποκτήσουν απολυτήριο εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄),
από το σχολικό έτος 2012-3 και εφεξής, ως πλήρης φοίτηση εννοείται η φοίτηση από την έναρξη ως και
τη λήξη του διδακτικού έτους.
Επίσης για τους μαθητές ξένου σχολείου, που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έλαβαν μέρος
στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το παλαιό σύστημα, αφού κατέθεσαν το απολυτήριο του ξένου
σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν
βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος
δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Ειδικά οι μαθητές της Ιταλικής
Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και
της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οφείλουν, επιπλέον, να καταθέσουν αντίγραφο του
απολυτηρίου τους.
3. Χορήγηση Βεβαίωσης συμμετοχής σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και
των ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα έτους 2016.
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους συμμετείχαν στις φετεινές πανελλαδικές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ με
το νέο σύστημα θα χορηγηθούν από τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο που θα
ακολουθήσει.
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Εσωτερική Διανομή:1. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

