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Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη Δευτέρα 14-7-2014, μπορούν να
επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.). Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι
αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να
οριστικοποιήσει το Μ.Δ. Από τις 24-6-2014 οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν μόνο πρόχειρο
Μ.Δ. (Προσωρινή Αποθήκευση) και από την Πέμπτη 3-7-2014 και έως 14-7-2014, θα μπορούν
να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.Δ.

Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συμπλήρωση του δελτίου τους
ή ενδεχομένως χρειαστούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την
υποβολή του δελτίου τους, μετά τις 4-7-2014 και μέχρι τις 14-7-2014, το διάστημα αυτό
πρέπει τα Λύκεια να λειτουργήσουν ως εξής :
- Μία μέρα κάθε εβδομάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν με το προσωπικό της εφημερίας,
όπως έχουν ήδη κάνει τον προγραμματισμό τους.
- Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα
λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 8-7-2014, την Παρασκευή 11-7-2014 καθώς και τη
Δευτέρα 14-7-2014 με την παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή
αυτών και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής
του μηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 3 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να
επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν)
ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα
άλλο Μ.Δ.
- Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα
αποζημιωθούν για αυτές τις 3 μέρες (δηλαδή μόνο για τις 8,11 και 14 Ιουλίου) για μη χρήση
θερινής άδειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Πληροφορίες για ΓΕΛ: Στ. Τσακαλάκη 2103442689
Ελ. Ζολώτα 2103442699-099
Πληροφορίες για ΕΠΑΛ: Γ. Νταραγιάννης 2103442696
Ισμ. Χριστοφαρείζη 2103442100
FAX: 2103442098
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