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ΘΕΜΑ : Καταχώριση - Ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογίας ΓΕΛ. 

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ251/53829/Α5/1-4-2015 (ΑΔΑ : 6ΨΚΦ465ΦΘ3-Λ46) εγκυκλίου μας και σχετι-

κά με την διακίνηση της βαθμολογίας από τα Βαθμολογικά Κέντρα και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα 

διευκρινίζουμε τα παρακάτω: 

1) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Για τον έλεγχο και την καταχώριση της βαθμολογίας προτείνεται να ακολουθηθούν τα βήματα που 

περιγράφονται αναλυτικά στην πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής των Β.Κ. Είναι ευνόητο 

ότι η καταχώριση μπορεί να γίνεται παράλληλα με τη βαθμολόγηση, δηλαδή δεν απαιτείται να 

ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση ενός μαθήματος για να καταχωριστεί. Για τεχνικά προβλήματα 

υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΟΠΑΙΘ 

2103442017-8-9. 

2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 όλα τα Β.Κ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και να 

έχουν κλειδώσει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, τα 4 μαθήματα Γενικής Παιδείας 

(Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, Φυσική, 

Βιολογία) και οποιαδήποτε άλλα μαθήματα έχει ολοκληρώσει κάθε Β.Κ. 

Η τελική ολοκλήρωση-οριστικό κλείδωμα θα γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 

2015 σταδιακά για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων των 

επαναληπτικών εξετάσεων. 

Η αποστολή των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) μαζί με τις 

«ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. θα γίνει συνολικά για όλα 

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος 
Τηλέφωνο: 210-3442702-3 ΠΡΟΣ:  1) Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπαίδευσης 
Fax: 210-3442098 2) Διευθυντές ΔΕ 
 3) Προέδρους Β.Κ. (Διά των Δντών Δ.Ε) 
 4) Προέδρους Ε.Ε.Κ. ( Διά των Δντών Δ.Ε) 



τα μαθήματα από όλα τα Βαθμολογικά κέντρα ταυτόχρονα και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία 

μας. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις με τους βαθμούς που θα αποσταλούν στα Λύκεια θα περιέχουν 

τα ονομαστικά στοιχεία και τον κωδικό κάθε υποψηφίου, το βαθμό του 1ου βαθμολογητή, του 2ου 

βαθμολογητή και του 3ου -αν υπάρχει- καθώς και τη συνολική βαθμολογία, χωρίς να περιέχονται οι 

κωδικοί των βαθμολογητών. Με νεότερη εγκύκλιο θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία αποστολής 

των αποκομμάτων και των καταστάσεων προς τα Λύκεια, ώστε οι βαθμοί να ανακοινωθούν στα Λύ-

κεια εγκαίρως. 

Οι «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και τα αποκόμματα όσων εξετάστηκαν 

προφορικά ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα αποσταλούν στις οικείες Δι-

ευθύνσεις ως εξής: 

α) Αν η Επιτροπή Εξέτασης λειτουργούσε σε Β.Κ., τα αποκόμματα μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» θα αποσταλούν μαζί με τα αποκόμματα των άλλων υποψηφίων, τα γρα-

πτά των οποίων βαθμολογήθηκαν στο Βαθμολογικό Κέντρο. 

β) Αν η Επιτροπή Εξέτασης λειτουργούσε σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, θα αποστείλει τα αποκόμματα 

μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» στον οικείο Δ/ντή Δ.Ε., ο οποίος και 

θα τα κρατήσει μέχρι να παραλάβει τους βαθμούς των γραπτών από το οικείο Β.Κ., ώστε για τους 

εξεταζόμενους κάθε σχολείου οι βαθμοί να ανακοινωθούν παντού ταυτόχρονα. 

Διευκρινίζεται ότι οι Διευθύνσεις ΔΕ μόλις συγκεντρώσουν τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και τα αποκόμματα όλων των μαθημάτων από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και τα 

Βαθμολογικά Κέντρα, θα τα αποστέλλουν αμέσως σε όλα τα Λύκεια, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου μας. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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