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              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

        Μαρούσι,    27 -05 -2021 
                   Αρ. Πρωτ.: Φ.151/ 60329 /Α5
  

    ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
                 2) τους Επόπτες ανά ΔΔΕ για τα ΕΠΑΛ 
                  (δια των Δ.Δ.Ε)
                  3) ΕΠΑΛ  (δια των Δ.Δ.Ε)
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ.κ. Δ/ντές Β/θμιας Εκπ/σης 

ΘΕΜΑ : Δοκιμαστικές Εκπομπές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021

1. Σας γνωστοποιούμε ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική 
ετοιμότητα του συστήματος μετάδοσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα γίνουν από την Τρίτη 
01-06-2021 έως  Πέμπτη 10-06-2020, τις ώρες 12.00-13.30μ.μ με τα ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν ως  
Εξεταστικά κέντρα ως ακολούθως: 

 Τρίτη                 01.06: 12:30-13:30
 Τετάρτη            02.06: 12:30-13:30
 Τρίτη                 08.06: 12:00-13:00
 Πέμπτη             10.06: 12:00-13:00

2. Επισημαίνεται ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των δοκιμαστικών εκπομπών οι υπάλληλοι από το 
κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘ θα γνωστοποιήσουν στον σύνδεσμο των ΕΠΑΛ (για τα ΕΠΑΛ) τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας με το κέντρο εκπομπής, με τα οποία θα έρχεται σε επαφή και θα ζητήσουν από τους 
συνδέσμους επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας.

3. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να 
βρίσκονται στη θέση τους αυτοπροσώπως και να παρακολουθούν τη διαδικασία, αναφέροντας τυχόν 
προβλήματα για να επιλυθούν έγκαιρα.

Σύμφωνα με την Φ.153/59660/Α5/26-5-2021, τα Εξεταστικά Κέντρα ΕΠΑΛ που δεν διαθέτουν 
σύστημα ΣΑΜ, θα συνεργαστούν με τις πλησιέστερα Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά περίπτωση, που 
διαθέτουν το σύστημα ΣΑΜ και επομένως ο χειριστής θα πρέπει να βρίσκεται στη συνεργαζόμενη σχολική 
μονάδα κατά τις ανωτέρω μέρες και ώρες.

4. Σημειώνεται ότι τις ημέρες διενέργειας των εξετάσεων οι ως άνω χειριστές θα πρέπει να είναι 
στις θέσεις τους και να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα από τις 06.30 π.μ.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την πιστή τήρηση της παρούσας, δεδομένου ότι  οι 
δοκιμαστικές εκπομπές και η σωστή λειτουργία του συστήματος αποτελούν βασικό παράγοντα για τη 
σωστή οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                    

                                              ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΠΑΤΡΟΥ

Εσωτ. Διανομή: 
1. Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών & Εξετάσεων  
2. Δ/νση Ηλεκτρονικών & Δικτυακών Συστημάτων
3. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Β’ 
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