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Χπονοδιάγπαμμα ηων εξεηάζεων ζε Γςμνάζια, Λύκεια και ΕΠΑΛ 

Φέηορ οι πανελλαδικέρ εξεηάζειρ θα ξεκινήζοςν: ηην Τπίηη 6 Ιοςνίος 2017 

για ηα ΕΠΑ.Λ και ηην Τεηάπηη  7 Ιοςνίος για ηα  ΓΕΛ. 

Ακολουθεί ο πίνακασ με τισ ημερομηνίεσ και το είδοσ των εξετάςεων: 

 

   Απολυτήριεσ εξετάςεισ και Ειςαγωγικζσ (Πανελλαδικζσ) εξετάςεισ  

 Γυμνάςιο  
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕ.Λ.  ΕΠΑ.Λ.  Ειδικά 
μαθήματα 

 Πρακτικζσ 
Δοκιμαςίεσ 

Πε 11/5  
 
 
 
 
 

Συνζχιςη 
μαθημάτων 

 
 
 

Απολυτήριεσ 
εξετάςεισ 
   
(και παράλληλα 
εξετάςεισ 
προαγωγικζσ 
τησ Α και Β, που 
όμωσ θα 
ςυνεχιςτοφν και 
μετά τισ 26/5) 

 

  
 
 

Απολυτήριεσ 
εξετάςεισ 
 
(και παράλληλα 
εξετάςεισ 
προαγωγικζσ 
τησ Α και Β, που 
όμωσ θα 
ςυνεχιςτοφν και 
μετά τισ 26/5) 

    
Πα 12/5   
Σα 13/5   
Κυ 14/5   
Δε 15/5   
Τρ 16/5   
Τε 17/5   
Πε 18/5   
Πα 19/5   
Σα 20/5   
Κυ 21/5   
Δε 22/5   
Τρ 23/5   
Τε 24/5   
Πε 25/5   
Πα 26/5   
Σα 27/5      
Κυ 28/5      
Δε 29/5 Επαναλήψεισ 

διδακτζασ φλησ 
και/ή  
εκδηλϊςεισ 

Απολυτήριεσ για 
αςθενείσ Γ 
τάξησ 

   
Τρ 30/5    

Τε 31/5 Αποτελζςματα 
φοίτηςησ 

Αποτελζςματα 
Γϋ τάξησ 

   

Πε 1/6 Προαγωγικζσ- 
Απολυτήριεσ 

    
Πα 2/6     
Σα 3/6      
Κυ 4/6      
Δε 5/6  Αποτελζςματα Α 

και Β τάξησ 
   

Τρ 6/6 Προαγ.-Απολυτ.  Πανελλαδικζσ   
Τε 7/6 Εξετάςεισ για 

αςθενείσ 
Πανελλαδικζσ    

Πε 8/6 Προαγ.-Απολυτ.  Πανελλαδικζσ   
Πα 9/6 Εξετάςεισ για 

αςθενείσ 
Πανελλαδικζσ    

Σα 10/6   Πανελλαδικζσ   
Κυ 11/6      
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Δε 12/6 Έκδοςη 
αποτελεςμάτων 

Πανελλαδικζσ    

Τρ 13/6  
 
Ενιςχυτική 
διδαςκαλία για 
μετεξεταςτζουσ 

 Πανελλαδικζσ   
Τε 14/6 Πανελλαδικζσ    
Πε15/6  Πανελλαδικζσ   
Πα 16/6 Πανελλαδικζσ    
Σα 17/6  Πανελλαδικζσ   
Κυ 18/6     
Δε 19/6 Πανελλαδικζσ    
Τρ 20/6  Πανελλαδικζσ   

Πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ 

(ΤΕΦΑΑ 
κ.ά) 

Τε 21/6  Πανελλαδικζσ  
Πε 22/6   Ειδικό μάθημα 
Πα 23/6 Εξετάςεισ 

μετεξεταςτζων 
Γϋ τάξησ (καθϊσ 

και Αϋ και Βϋ) 

 Ειδικό μάθημα 

Σα 24/6    Ειδικό μάθημα  
Κυ 25/6      
Δε 26/6 Προαγ.-απολυτ. 

μετεξεταςτζων 
Εξετάςεισ 
μετεξεταςτζων 
Γ τάξησ (καθϊσ 

και Αϋ και Βϋ) 

 Ειδικό μάθημα  
Πρακτικζσ 
δοκιμαςίεσ 

(ΤΕΦΑΑ 
κ.ά) 

Τρ 27/6  2 Ειδικά 
μαθήματα 

Τε 28/6   Ειδικό μάθημα 
Πε 29/6 Έκδοςη 

αποτελεςμάτων 
Έκδοςη 
αποτελεςμάτων 

Έκδοςη 
αποτελεςμάτων 

Ειδικό μάθημα 

Πα 30/6    Ειδικό μάθημα 

 

 

1. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ πιένλ απνζπλδεζεί από ηηο απνιπηήξηεο θαη 

αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ εηζαγσγή ζε παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά 

ηδξύκαηα. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ινγηθό λα έπνληαη ησλ απνιπηεξίσλ.  

2. Η δηελέξγεηα ησλ απνιπηεξίσλ ηνλ Μάην επηηξέπεη λα δνζεί πξηλ από  ηελ 

θαηάζεζε ησλ κεραλνγξαθηθώλ δεύηεξε επθαηξία γηα ιήςε απνιπηεξίνπ ζε 

όζνπο/εο δελ κπνξέζνπλ λα πξναρζνύλ. Με ηνλ λόκν  4452  πνπ ςεθίζηεθε 

πξόζθαηα ζηε Βνπιή, πξνβιέπεηαη ζην ηέινο Ινπλίνπ εμεηαζηηθή πεξίνδνο 

γηα ηνπο κεηεμεηαζηένπο ηεο Γ΄ ηάμεο αιιά θαη ησλ ππόινηπσλ ηάμεσλ.  

3. Με ηνλ ίδην λόκν θαζηεξώλεηαη γηα πξώηε θνξά ηξίηε εμεηαζηηθή πεξίνδνο 

γηα ηνπο ηειεηόθνηηνπο ηνπ ιπθείνπ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο 

Σεπηεκβξίνπ. Έηζη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, αθνύ ζα ιάβνπλ έγθαηξα ην 

απνιπηήξηό ηνπο, λα εγγξαθνύλ, αλ ην επηζπκνύλ, ζε  ΙΕΚ ή ζηε Β΄ΕΠΑΛ, 

γηα λα ιάβνπλ  θάπνηα εηδηθόηεηα. 

 

Σε ό,ηη αθνξά ην Γπκλάζην ζηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά εθαξκόδνληαη νξηζκέλα 

πξώηα κέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ (καζήκαηα έσο 

ηέινο Μαΐνπ) θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ εμεηαζηνθεληξηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, 



θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο (Θεκαηηθή 

Εβδνκάδα, ζπλζεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο).  

Αλάινγεο αιιαγέο κειεηώληαη γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζηε Β΄ θαη ζηε Γ΄ 

Λπθείνπ (ηάμεηο πνπ ζα ζπλερίζνπλ κε ην ηζρύνλ ζήκεξα ζύζηεκα), π.ρ. κείσζε ησλ 

καζεκάησλ πνπ ζα εμεηάδνληαη ζηηο πξναγσγηθέο-απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Παξάιιεια 

βέβαηα εμειίζζεηαη ε ζπδήηεζε ζηελ Επηηξνπή Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ γηα ηε 

ξηδηθή αλακόξθσζε ηνπ Λπθείνπ θαη, πξνηνύ ηειεηώζεη ε ζρνιηθή ρξνληά, ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο ζα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνπο/ηηο απόθνηηνπο/εο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

(Τν παξόλ έγγξαθν είλαη πξντόλ επεμεξγαζίαο εγγξάθνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

δηαλέκεηαη ειεύζεξα, ρσξίο πεξηνξηζκνύο) 

 


