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ΠΡΟΣ:

 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για Οργανωτικούς Συντονιστές
και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης
 Διευθυντές Γενικών Λυκείων και Λυκείων
Ε.Α.Ε. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται
και πανελλαδικά.
Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 158619/Δ2/06-12-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και επειδή μετά τη Γ΄
φάση της καταχώρισης της διδακτέας - εξεταστέας ύλης διαπιστώθηκαν παραλείψεις και λάθη κατά
τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων, παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ.Ε. να ενημερώσουν άμεσα
τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ώστε να καταχωρίζουν την ύλη πλήρως και ορθώς, καθώς και
να την οριστικοποιούν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο ΠΣ myschool.
Επισημαίνεται ότι για να γίνει οριστικοποίηση των στοιχείων, που υποβάλλει κάθε σχολική μονάδα,
απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων για όλα τα μαθήματα.
Στην περίπτωση που πρέπει να γίνουν αλλαγές από τη σχολική μονάδα, η σχετική πρόταση θα
πρέπει να «ξεκλειδώνεται» ώστε να είναι επεξεργάσιμη. Στην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθείται η
διαδικασία εξαρχής (δηλ. αποθήκευση & οριστικοποίηση από τη σχολική μονάδα και οριστικοποίηση
από την επιτροπή). Επίσης, η επιτροπή μπορεί να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις στη σχετική φόρμα
(ανά μάθημα).
Όσον αφορά στην πορεία διδασκαλίας της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, παρακαλούνται οι
Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία
των μαθημάτων τα οποία εξετάζονται και πανελλαδικά, σε συνεργασία με τους συλλόγους

διδασκόντων, να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την
ολοκλήρωσή της.
Επίσης, οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου να είναι σε άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ώστε
να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία
της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.
Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά
στα «Διαδικτυακά Τμήματα» ισχύει η με αρ. πρωτ. 6250/Δ2/19-01-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι
τη λήξη των μαθημάτων.
Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γραφείο Υφυπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
 Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπ. Εκπ/σης, Ευρ. και Μειον. Σχολείων
 Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρ. Σχέσεων
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
 Αυτ. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

