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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

  Να διατηρηθεί μέχρι        :
  Βαθμός Ασφαλείας           : 
  Βαθμός Προτεραιότητας :  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ B’

  Μαρούσι,   19 -6-2019    

  Αρ. Πρωτοκόλλου:  98541/A4 

Ταχ. Δ/νση           :  Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. -  Πόλη          :  15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα          :  http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες     :  Ι. Μαλλιαρός, Μ. Χανή
E-mail                 :   imall@minedu.gov.gr
                                 mchani@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο          :  210-3443835
                                210-3442005

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης
            2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης

           (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)

           

ΘΕΜΑ :   Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των 
                 Ειδικών Μαθημάτων για το έτος 2019, εκτός των μαθημάτων «Έλεγχος Μουσικών 
                 Ακουστικών Ικανοτήτων», «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», «Μουσική Εκτέλεση και 
                 Ερμηνεία»

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 89376/Α4/04-06-2019 εγγράφου μας και προκειμένου να ληφθεί 
κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ειδικών 
Μαθημάτων για το έτος 2019, σας γνωρίζουμε ότι θα ανασταλεί, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο των σχολείων που λειτουργούν ως εξεταστικά και βαθμολογικά 
κέντρα ειδικών μαθημάτων, κατά τις ημέρες των εξετάσεων και ώρες: 

 8:00 π.μ. με 10:00 π.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 8:30 π.μ. 
 15:00 μ.μ. με 17:00 μ.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 15:30 μ.μ.
 9:30 π.μ. με 11:30 π.μ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Από την αναστολή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα εξαιρεθούν τα ειδικά μαθήματα: «Έλεγχος 
Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», «Μουσική Εκτέλεση και 
Ερμηνεία».

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων καθορίστηκε με την υπ. αριθ. 
Φ253.2/60499/Α5/16-4-2019  απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ. κ. Κ. Γαβρόγλου.

Επίσης, εξαιρούνται της αναστολής πρόσβασης μέσω ΠΣΔ οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές:
 https://grades.it.minedu.gov.gr  
 https://exams.it.minedu.gov.gr
 https://school.it.minedu.gov.gr
 https://pegasus.it.minedu.gov.gr
 https://directors.it.minedu.gov.gr
 https://transfer4.it.minedu.gov.gr
 https://sso.sch.gr
 https://helpdesk.sch.gr
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 https://opsyd.sch.gr
 https://opsyd-auth.sch.gr
 https://misthodosia.cti.gr
 https://anaplirotes.sch.gr
 https://edcportal.minedu.gov.gr
 https://teachers.minedu.gov.gr
 http://teacherstest.minedu.gov.gr
 http://e-aitisi.sch.gr
 http://e-eggrafes.minedu.gov.gr
 https://e-eggrafes-app.minedu.gov.gr/
 https://myschool.sch.gr
 https://app.myschool.sch.gr
 https://app.myvet.sch.gr
 https://myvet.sch.gr
 https://pd.sch.gr/pd
 https://payroll.espa.minedu.gov.gr
 mail.sch.gr (Θα επιτρέπεται μόνο η εισερχόμενη αλληλογραφία από  προγράμματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι από το webmail.sch.gr)
 https://invoices.espa.minedu.gov.gr/
 https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr
 https://eservices.yeka.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 

Εσωτερική διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
3) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
4) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
5) Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
6) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
7) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
8) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
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