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ζη)Πξνέδξνπο Δηδηθώλ εμεη. θέληξσλ
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(Με ηε θξνληίδα ησλ Γ/λζεσλ
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Θέκα: Παλειιήληεο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Α)θαη
ππνςεθίσλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β)ζηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο
αθαδ.έηνπο 2011-12.

Οη παλειιήληεο εμεηάζεηο απνθνίησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Α)θαη καζεκάησλ εηδηθόηεηαο
(Οκάδα Β) ζα δηεμαρζνύλ από 19.5.2011 κέρξη θαη 1.6.2011 , ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
εμεηάζεσλ πνπ έρεη ήδε αλαθνηλσζεί.
ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α’) κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ :
Α)νη ππνςήθηνη εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ θαζώο θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΔ, ΣΔΛ
θαη Ναπηηθώλ Λπθείσλ πνπ θαηέζεζαλ Αίηεζε- Γήισζε γηα λα είλαη ππνςήθηνη κε ηελ Οκάδα
Α
Β)νη ππνςήθηνη εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β) πνπ θαηέζεζαλ ΑίηεζεΓήισζε θαη εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα κε ηελ Οκάδα Α ζηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο.
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3748 / 2009 (ΦΔΚ
29-Α) θαη ησλ αξηζκ.Φ.151.22071/Β6 (ΦΔΚ 373-Β /3.3.2009),Φ.151/24463/Β6(ΦΔΚ 422-Β
9.3.2009),Φ.151/2996/Β6(ΦΔΚ55Β/25.1.2010),Φ151.39470/Β6/9.4.10,(ΦΔΚ529Β/27.4.2010
),θαη Φ151/17193/Β6 (ΦΔΚ 346-Β) Τπνπξγ. Απνθάζεσλ .

1

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
1.ΔΠΟΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
Σε γεληθή επνπηεία ησλ εμεηάζεσλ θαη ην ζπληνληζκό ηεο δηελέξγεηάο ηνπο ζε όια ηα
εμεηαζηηθά θέληξα θαη ζηα εηδηθά εμεηαζηηθά θέληξα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο έρνπλ νη
πξντζηάκελνη ησλ νηθείσλ Γξαθείσλ Δ.Δ ή Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ όπνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ηέηνηα
γξαθεία.
Ο επόπηεο ησλ εμεηάζεσλ νξίδεη έλαλ θαζεγεηή ΓΔ ή δηνηθεηηθό ππάιιειν γηα ηελ
επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηεο επνπηείαο.
2. ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
Οη εμεηάζεηο ζα δηελεξγεζνύλ ζε εμεηαζηηθά θέληξα πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Οη ππνςήθηνη κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα εμεηαζηνύλ ζηα βαζκνινγηθά θέληξα ή ζηα εηδηθά εμεηαζηηθά
θέληξα πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο ,Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ απηώλ απνζηέιιεηαη ρσξηζηή εγθύθιηνο.
3. ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΔΞΔΣΑΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ
Με απόθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ
ηνπ Γξαθείνπ Δ.Δ ή ηεο Γ/λζεο Γ.Δ ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ηέηνην γξαθείν, ζπγθξνηείηαη ε επηηξνπή ηνπ εμεηαζηηθνύ
θέληξνπ πνπ απνηειείηαη από:
α) Σν δηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ΔΠΑΛ θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο από ηνλ
Τπνδηεπζπληή ή θαζεγεηή ηνπ νηθείνπ ΔΠΑΛ πνπ νξίδεηαη σο Δ.Κ ή άιινπ ΔΠΑΛ κε βαζκό
Α΄ σο πξόεδξν
β)Σέζζεξηο (4) θαζεγεηέο Γ.Δ σο κέιε, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν είλαη ρεηξηζηέο ηνπ
ζπζηήκαηνο ιήςεο ησλ ζεκάησλ.
Γξακκαηέαο νξίδεηαη έλαο δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ή θαζεγεηήο Γ.Δ. Ζ επηηξνπή επηθνπξείηαη
ζην έξγν ηεο από έλα θαζεγεηή Γ.Δ. γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ γξαπηώλ πξνο ηα Βαζκνινγηθά
Κέληξα θαη από ηξία άηνκα βνεζεηηθό πξνζσπηθό. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεηαη έλαο
βνεζόο γξακκαηέα. Αλ νη εμεηαδόκελνη καζεηέο είλαη πεξηζζόηεξνη από εμήληα (60) θαη κέρξη
εθαηόλ ηξηάληα(130) κπνξεί λα νξίδεηαη θαη δεύηεξνο βνεζόο γξακκαηέα, αλ είλαη
πεξηζζόηεξνη από εθαηόλ ηξηάληα θαη κέρξη εθαηόλ νγδόληα(180), ηξίηνο θαη, αλ είλαη
πεξηζζόηεξνη από εθαηόλ νγδόληα(180), ηέηαξηνο βνεζόο γξακκαηέαο.
‘Δξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ εμεηαζηηθνύ θέληξνπ, ε επνπηεία γηα ηελ
νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζην εμεηαζηηθό θέληξν επζύλεο ηεο, ε
θαηαλνκή ησλ επηηεξεηώλ ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ κεξηκλώληαο ώζηε θάζε κέξα ησλ
εμεηάζεσλ νη επηηεξεηέο λα είλαη δηαθνξεηηθνί ζε θάζε αίζνπζα,ε αλαπαξαγσγή ησλ
ζεκάησλ , ν έιεγρνο ηεο πηζηήο θαη αθξηβνύο αλαπαξαγσγήο ησλ ζεκάησλ ,ε δηαλνκή ηνπο
ζηνπο εμεηαδνκέλνπο, ε ελεκέξσζε ηεο ΚΔΔ γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθύςεη ζην
εμεηαζηηθό θέληξν, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ επηηεξεηώλ γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο, ε ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιή ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα ησλ γξαπηώλ
δνθηκίσλ θαη γεληθά ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. Σα ηαθηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην
παξαπάλσ έξγν ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη, εθόζνλ νξηζζνύλ θαη σο βαζκνινγεηέο από
ηνλ
πξόεδξν ηνπ Β.Κ. γηα ηε βαζκνιόγεζε γξαπηώλ δνθηκίσλ, ζα πξέπεη λα
αληαπνθξηζνύλ θαη ζ’ απηό.
Γελ κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δ.Κ ή ζηελ νηθεία νκάδα επηηεξεηώλ
ζύδπγνο ππνςεθίνπ θαη γεληθά όπνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη
ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ κε ππνςήθην πνπ εμεηάδεηαη ζην νηθείν Δ.Κ.
4. ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΖΡΖΣΧΝ-ΟΓΖΓΗΔ
ε θάζε εμεηαζηηθό θέληξν, νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ
ΔΔ ή ηεο Γ/λζεο Γ.Δ , νη αλαγθαίνη επηηεξεηέο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ εμεηαδόκελσλ.
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηόζν ηα Βαζκνινγηθά Κέληξα όζν θαη ηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα
όηαλ εμεηάδνληαη νη καζεηέο θαη απόθνηηνη κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
ιεηηνπξγνύλ σο εμεηαζηηθά θέληξα θαη γηα ην ιόγν απηό επηβάιιεηαη λα νξίδνληαη νη αλαγθαίνη
επηηεξεηέο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη :
1.Οη επηηεξεηέο δελ πξέπεη λα δηδάζθνπλ ζε ζρνιεία από ηα νπνία πξνέξρνληαη ππνςήθηνη
ηνπο νπνίνπο απηνί επηηεξνύλ.
2.Γελ κπνξεί λα νξηζηεί επηηεξεηήο εθπαηδεπηηθόο, πνπ έρεη σο εμεηαδόκελν ζην νηθείν
εμεηαζηηθό θέληξν ζύδπγν ή πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη καδί ηνπ κε ζρέζε ζπγγέλεηαο «εμ
αίκαηνο» ή «εμ αγρηζηείαο» κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ.
3.Γηα θάζε αίζνπζα εμέηαζεο νξίδνληαη δύν(2) επηηεξεηέο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη από ηελ
επηηξνπή Δμεηαζηηθνύ θέληξνπ ζε δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο εμεηάζεσλ θάζε κέξα. Γηα θάζε
πέληε(5) αίζνπζεο εμεηάζεσλ νξίδεηαη θαη έλαο εθεδξηθόο επηηεξεηήο.
4.ε πεξίπησζε πνπ αληηθεηκεληθνί ιόγνη ην επηβάιινπλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη
επηηεξεηέο πνπ πξνέξρνληαη από άιιν λνκό, νξηδόκελνη κε απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
Γ/ληή Δθπ/ζεο ηεο έδξαο ησλ κεηαθηλνύκελσλ, κεηά από πξόηαζε ησλ νηθείσλ
πξντζηακέλσλ Γ/λζεσλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ή Γξαθείσλ Δ.Δ. Ζ εθηόο έδξαο κεηαθίλεζή ηνπο
θαη πέξα ησλ επηηξεπόκελσλ εκεξώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ ίδηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γ/ληή
Δθπ/ζεο.
5.Οη επηηεξεηέο απαγνξεύεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηό ηειέθσλν θαη νθείινπλ λα
ειέγρνπλ κε θάζε απζηεξόηεηα πηζαλόηεηα αληηγξαθήο ή ζπλεξγαζίαο ησλ εμεηαδνκέλσλ .
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ησλ επηηεξεηώλ ώζηε θαηά ηελ είζνδν ησλ εμεηαδνκέλσλ λα
ηνπο ελεκεξώλνπλ όηη δελ πξέπεη λα παίξλνπλ καδί ηνπο ζεκεηώζεηο ή θηλεηά ηειέθσλα ή
άιια αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπνληαη θαη ηα νπνία πξέπεη λα παξακέλνπλ εθηόο αίζνπζαο
θαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζε όπνηνλ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο απηέο.
6 .Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο εμεηαδόκελνπο λα βγνπλ από ηελ
αίζνπζα εθηόο από εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαιείηαη ν εθεδξηθόο
επηηεξεηήο, ν νπνίνο ζπλνδεύεη ηνλ εμεηαδόκελν έμσ από ηελ αίζνπζα, ειέγρνληαο ηνπο
ρώξνπο πνπ απηόο επηζθέπηεηαη γηα ηελ απνθπγή δνιίεπζεο ησλ εμεηάζεσλ.
7.Οη επηηεξεηέο πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην εμεηαζηηθό θέληξν, εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο
ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ, είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ
ππνςεθίσλ θαηά ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή όπνην
πξόβιεκα πξνθύςεη.
8.Οη επηηεξεηέο παξαιακβάλνπλ από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ην θάθειν
ηεο εμέηαζεο, εθθσλνύλ ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηώλ, ζεκεηώλνπλ ηνπο απόληεο, δηαλέκνπλ
ην ράξηε γξαθήο ή ηο εηδηθό ηεηξάδην, κεξηκλνύλ γηα ηελ επηθόιιεζε ζ’ απηό ησλ
κεραλνγξαθηθώλ απηνθόιιεησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην καζεηή θαη ζην εμεηαδόκελν κάζεκα,
δηαλέκνπλ ηα θσηνηππεκέλα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο, θαη αλαγξάθνπλ ζηνλ πίλαθα ηνλ ρξόλν
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εμέηαζεο.
9.Οη επηηεξεηέο απαγνξεύεηαη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ ζεκάησλ..
10. Οη επηηεξεηέο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ
έιεγρν ησλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ ελώπηόλ ηνπο, ηα θαιύπηνπλ κε ηελ
επηθόιιεζε αδηαθαλνύο ηαηλίαο θαη εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηπρόλ ζεκείσζε
νλνκαζηηθώλ ή άιισλ δηαθξηηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ ηελ ηαπηόηεηα
ηνπ ππνςεθίνπ. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ γξαπηώλ από ηνπο εμεηαδόκελνπο θαη παξνπζία
ηνπ εμεηαδνκέλνπ επηθαιύπηνπλ κε αδηαθαλέο απηνθόιιεην ηα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην πάλσ εζσηεξηθό κέξνο ηνπ εμσθύιινπ ζηε ζέζε Αηνκηθά ηνηρεία καζεηή.
Αδηαθαλέο απηνθόιιεην επίζεο επηθνιινύλ θαη ζηε ζέζε ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΣΡΑΓΗΟΤ ηόζν ζην
εμώθπιιν ηνπ ηεηξαδίνπ ΔΠΑΛ όζν θαη ζηηο θόιιεο ηνπ Γξακκηθνύ θαη Διεύζεξνπ ρεδίνπ
γηα ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο Αξρηηεθηνληθό ρέδην θαη Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο ζηε ζέζε
ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΣΡΑΓΗΟΤ. Καηά ηελ επηθόιιεζε ηνπ αδηαθαλνύο απηνθόιιεηνπ δίλεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ηνπνζεηείηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε θαηά ην ζρίζηκν ηνπ θεληξηθνύ
ηνπ ηκήκαηνο λα απνθαιύπηνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Γειαδή ην κέξνο πνπ έρεη ηελ
θόιια ζηνηρίδεηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηθάζεηαη πάλσ ζηελ νηθεία γξακκνζθίαζε.
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Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζην ζεκείν απηό, επεηδή αλ ην ηκήκα πνπ έρεη ηελ θόιια
επηθνιιεζεί πάλσ ζηα αηνκηθά ζηνηρεία δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ απνθόιιεζε πξόβιεκα
αλαγλώξηζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ γξαπηνύ. Καη απηό γηαηί δελ απνθαιύπηνληαη ηα ζηνηρεία
θαη αλ επηρεηξεζεί ε απνθόιιεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη θόιια θαηαζηξέθνληαη ηα ζηνηρεία
πνπ έρεη επηθαιύςεη. Πξηλ ηελ επηθόιιεζε ηνπ απηνθόιιεηνπ νη επηηεξεηέο δηαγξάθνπλ
ρηαζηί ηα θελά δηαζηήκαηα, ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ησλ
απαληήζεσλ πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ εμεηαδόκελν θαη δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηνλ θελό ρώξν
θάησ από ηελ ππνγξαθή ηνπο, θαζώο θαη απηόλ ηεο επόκελεο ιεπθήο ζειίδαο. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ζηελ αίζνπζα (παξάδνζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ γξαπηνύ)
παξαδίδνπλ άκεζα ηα γξαπηά, ηα απνπζηνιόγηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηελ επηηξνπή ηνπ
εμεηαζηηθνύ θέληξνπ.
11.Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηνπο επηηεξεηέο γηα ηελ επίδεημε αηζζήκαηνο επζύλεο
πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε δηαθύιαμεο ηνπ θύξνπο θαη ηνπ
αδηάβιεηνπ ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ.

5.ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ-ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ
Γηα λα απνθεπρζνύλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πνπ ζα δηαηαξάμνπλ ηελ νκαιή
νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ζαο γλσξίδνπκε όηη ζα ζαο απνζηαινύλ αιθαβεηηθέο
θαηαζηάζεηο θαηά εμεηαζηηθό θέληξν θαη θαηά εμεηαδόκελν κάζεκα θαη αλάινγνο αξηζκόο
απηνθόιιεησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε θαηαλνκή ησλ εμεηαδόκελσλ ζηηο αίζνπζεο ζα γίλεη θαηά
απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά αλεμαξηήηνπ εηδηθόηεηαο γηα ηα δύν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο
θαη θαηά απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά(Οκάδα Α θαη Οκάδα Β) γηα θάζε εμεηαδόκελν κάζεκα
εηδηθόηεηαο. ηηο πεξηπηώζεηο δειαδή πνπ δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο ΔΠΑΛ εμεηάδνληαη ζην
ίδην κάζεκα εηδηθόηεηαο, όιεο απηέο νη εηδηθόηεηεο ΔΠΑΛ ζα ζεσξνύληαη σο κηα γηα ηελ
αιθαβεηηθή θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο.
Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο θαη ηα απηνθόιιεηα
ζα απνζηαινύλ έγθαηξα
πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαη νη ζρεηηθνί έιεγρνη.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη όινη όζνη ππέβαιαλ
Αίηεζε- Γήισζε. Καηά ζπλέπεηα δε ζα επηηξαπεί ε είζνδνο θαη ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο
νπνηνπδήπνηε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο.
Αλ ηπρόλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο
άηνκν πνπ ππέβαιε αίηεζε-δήισζε ηόηε ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ην ζέκα από ηε Γ/λζε
Λεηηνπξγηθώλ Τπνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ ηνπ ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ
Γ.Β.Μ.Θ.θαη δε ζα ζπκπιεξώλνληαη νη θαηαζηάζεηο παξά κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππνδεηρζεί απηό από ηε Μεραλνγξαθηθή Τπεξεζία.
Σα ηεηξάδηα ηα νπνία ζα δνζνύλ ζηνπο ππνςεθίνπο εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλώλ
ΔΠΑΛ είλαη απηά πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε «2011 ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α)-ΜΑΘΖΜΑΣΑ
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β)» . Σα ίδηα ηεηξάδηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νη
ππνςήθηνη πνπ εμεηάδνληαη ζηα εηδηθά εμεηαζηηθά θέληξα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ηειεπηαίν θύιιν ηνπ ηεηξαδίνπ είλαη ρξώκαηνο θπαλνύ(αλνηρηό κπιε)
θαη ην ραξηί είλαη δηαηξεκέλν ζε ρηιηνζηά («millimetre»), ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί από
ηνπο ππνςεθίνπο, εθόζνλ δεηεζεί ζρεδίαζε ζρεδηαγξάκκαηνο, πίλαθα θνθ. Σν «millimetre»
ραξηί ζηελ πεξίπησζε απηή ζα απνηειεί κέξνο ησλ απαληήζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο
ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη από ην αξρηθό κέξνο ησλ απαληήζεώλ ηνπ ζην «millimetre»
ραξηί κε ζαθή έλδεημε γηα ηνλ αξηζκό ηνπ εξσηήκαηνο πνπ απαληά. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα
ακέζσο πξνεγνύκελα θύιια (πξηλ ην «millimetre»)ηνπ ηεηξαδίνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ ππνςήθην σο πξόρεηξν, αθνύ αλαγξάςεη ζαθώο ηελ έλδεημε
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ζε όζεο ζειίδεο ρξεζηκνπνηήζεη σο πξόρεηξεο, νη νπνίεο δε βαζκνινγνύληαη ζε
θακία πεξίπησζε. Οη επηηεξεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη MONO ζηα καζήκαηα πνπ ζα
δεηείηαη από ηελ εθθώλεζε ή από ηηο νδεγίεο ησλ ζεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
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πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην «millimetre».Καηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηώλ από ηνπο
ππνςεθίνπο ζα ππνγξάθνπλ ζην ηέινο ησλ απαληήζεσλ θαη ζην ηέινο ησλ ηπρόλ
απαληήζεσλ ζην «millimetre» , όπσο ζα ηνπο ππνδεηρζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο,
δηαγξάθνληαο ρηαζηί ηα θελά ηόζν ζηηο απαληήζεηο όζν θαη ζην «millimetre». ηα καζήκαηα
πνπ δελ ζα δεηείηαη από ηα ζέκαηα ή ρξήζε ηνπ «millimetre», νη επηηεξεηέο ζα ην αγλννύλ
παληειώο θαη άξα ζα ππνγξάθνπλ κία θνξά ζην ηέινο ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεκάησλ.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ Δπηηξνπώλ ησλ Δ.Κ. ώζηε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ
καζήκαηνο εηδηθόηεηαο Αξρηηεθηνληθό ρέδην λα ρνξεγεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο ην ραξηί
ζρεδίαζεο κε ηελ έλδεημε «ΓΡΑΜΜΗΚΟ
ΥΔΓΗΟ» ελώ γηα ην κάζεκα εηδηθόηεηαο
Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο λα ρνξεγεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο ην ραξηί ζρεδίαζεο κε ηελ
έλδεημε «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ». Δπηζεκαίλεηαη όηη νη επηηεξεηέο ππνγξάθνπλ ζην ηέινο ηνπ
ζρεδίνπ.
Μαδί κε ηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο (εηο ηξηπινύλ ) ησλ ππνςεθίσλ απνθνίησλ
ΔΠΑΛ, απνζηέιινληαη θαη ηξία απηνθόιιεηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά κάζεκα. Οη θαηαζηάζεηο
θαη ηα απηνθόιιεηα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη από
εκεξήζηα ΔΠΑΛ θαη δηαθνξεηηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο από ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ. Καη
ζηηο δύν πεξηπηώζεηο:
Σν πξώην πνπ είλαη νλνκαζηηθό θαη αλαγξάθεη ην επώλπκν, ην όλνκα, ην
παηξώλπκν, ην κεηξώλπκν, ην Λύθεην θαηάζεζεο ηεο Αίηεζεο πνπ δήισζαλ ζηελ αίηεζε –
δήισζε νη ππνςήθηνη θαη ηνλ θσδηθό αξηζκό ππνςεθίνπ ζα επηθνιιεζεί ζηελ πιεπξά
απνθόκκαηνο ηνπ ηεηξαδίνπ, θαη ζηε ζέζε Αηνκηθά ζηνηρεία καζεηή .Σα ζηνηρεία απηά
αληηγξάθεη ν ππνςήθηνο ζηελ εζσηεξηθή άλσ δεμηά πιεπξά ηνπ εμσθύιινπ-ζηέιερνο ηνπ
ηεηξαδίνπ ηνπ.
Σα δύν άιια απηνθόιιεηα πνπ είλαη ίδηα θαη αλαγξάθνπλ ηνλ θσδηθό ηνπ Γξαθείνπ
Δ.Δ ή ηεο Γ/λζεο Γ.Δ, ηνλ θσδηθό ΔΠΑΛ θαηάζεζεο αίηεζεο, ην ιεθηηθό ηνπ ζρνιείνπ, ην
ιεθηηθό ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεηξαδίνπ ζα επηθνιιεζνύλ ζηελ εμσηεξηθή
πιεπξά ηνπ εμσθύιινπ θαη ζηηο δύν ζέζεηο ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΣΡΑΓΗΟΤ, ελώ ζηε ζέζε
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ν ππνςήθηνο ζα αλαγξάθεη θαη ζηηο δύν ζέζεηο ηνλ ηίηιν ηνπ
εμεηαδόκελνπ καζήκαηνο.
ε πεξίπησζε πνπ ζε θάπνην εμεηαζηηθό θέληξν γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ ππάξρεη ην
αηνκηθό απηνθόιιεην ηνπ ππνςεθίνπ, ελώ ζα έπξεπε, ηόηε ρξεζηκνπνηείηαη ιεπθό
απηνθόιιεην όπνπ αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηα απηνθόιιεηα πνπ έρνπλ ζηαιεί από
ηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθώλ Τπνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ ηνπ ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ
Γ.Β.Μ.Θ. αο ππελζπκίδνπκε όηη ζηα Δ.Κ., νη ππνςήθηνη είλαη ππνρξεσηηθό λα ηνπνζεηεζνύλ
θαηά απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά όπσο αλαγξάθνληαη ζηηο κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο θαη
όρη θαηά ΔΠΑΛ.
Οη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ εμεηάδνληαη ζε θνηλά εμεηαζηηθά θέληξα κε ηνπο
ππνςήθηνπο ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ , ζε δηαθνξεηηθά όκσο ζέκαηα.
Δηδηθά ζε πεξίπησζε αδεξθώλ πξέπεη λα κεζνιαβνύλ κεηαμύ ηνπο δύν ή ηξεηο ζέζεηο
γηα ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ..
ηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ησλ Δ.Κ νη απόληεο δε δηαγξάθνληαη
αιιά ζεκεηώλεηαη δίπια από ηνπο επηηεξεηέο ε ιέμε ΑΠΧΝ. Γε δηαγξάθνληαη επίζεο απηνί
πνπ ζα εμεηαζηνύλ ζε δηαθνξεηηθό εμεηαζηηθό θέληξν απ΄ απηό πνπ είρε αξρηθά νξηζηεί γη’
απηνύο κε ηε ζεκείσζε ζε πνην εμεηαζηηθό θέληξν εμεηάδνληαη. Γηαγξάθνληαη όκσο, κε
παξαηήξεζε δίπια νη «Τπνςήθηνη κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο»θαη
όζνη δελ ζα απνθηήζνπλ απνιπηήξην ιόγσ απνπζηώλ κε ηελ έλδεημε Αλεπαξθήο θνίηεζε.
Σνλίδεηαη αθόκα όηη γηα ηνπο απόληεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηεηξάδηα θαη ζηε ζέζε ηνπ
απνθόκκαηνο ζα επηθνιιεζεί νλνκαζηηθό απηνθόιιεην θαη ζα ζηαιεί ζην νηθείν βαζκνινγηθό
θέληξν ζε μερσξηζηό θάθειν.
Οη απνπζίεο ησλ ππνςεθίσλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή ζα ζεκεηώλνληαη θαη ζηα ηξία
αληίγξαθα ηεο κεραλνγξαθηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζηέιλνληαη από ηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθώλ
Τπνδνκώλ Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ ηνπ ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ
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6.ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠ/ΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Γηα ηνπο ππνςήθηνπο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εμεηάδνληαη
πξνθνξηθά ζηα Βαζκνινγηθά θαη Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα απνζηέιινληαη απηνθόιιεηα
αξηζκεηήξηα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ρσξηζηά δέκαηα κε ηελ έλδεημε «ππνςήθηνη κε
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπ/θέο αλάγθεο-Βαζκνινγηθά Κέληξα» θαη « ππνςήθηνη κε
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπ/θέο αλάγθεο-Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα» αληίζηνηρα. Σα
απηνθόιιεηα αξηζκεηήξηα πεξηιακβάλνπλ δεθαηέζζεξηο αξηζκνύο, από ηνπο νπνίνπο νη
ηξεηο πξώηνη ζπκπίπηνπλ κε ηνλ θσδηθό αξηζκό ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο
« ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», νη επόκελνη επηά (7) αξηζκνί
αληηζηνηρνύλ ζηνλ θσδηθό ηνπ ΔΠΑΛ θαη νη ηέζζεξηο (4)ηειεπηαίνη αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηνλ
αύμνληα αξηζκό ησλ γξαπηώλ ΔΠΑΛ. Δπίζεο αλαγξάθεηαη θαη ην ιεθηηθό ηνπ ΔΠΑΛ. Σν
θάζε απηνθόιιεην αξηζκεηήξην είλαη ηππσκέλν ζε ηξία αληίγξαθα, από ηα νπνία ηα δύν
πξώηα επηθνιινύληαη από ηνπο επηηεξεηέο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηεηξαδίνπ ζηε ζέζε
ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΣΡΑΓΗΟΤ θαη ην ηξίην παξακέλεη ζην ζηέιερνο. Ο ρώξνο πνπ έρεη
επηθνιιεζεί ην απηνθόιιεην επηθαιύπηεηαη κε επζύλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο
εμέηαζεο θαηά ηξόπν πνπ λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκν ην ΔΠΑΛ πξνέιεπζήο ηνπ.
ε πεξίπησζε απνπζίαο εμεηαδόκελνπ ,ζε απόθνκκα ηεηξαδίνπ νη επηηεξεηέο
αλαγξάθνπλ ηα αηνκηθά ζηνηρεία ζην εμεηαδόκελν κάζεκα θαη επηθνιιάηαη ην ηξίην
απηνθόιιεην ην νπνίν ζα έκελε ζην ζηέιερνο, αλ ήηαλ παξώλ ν εμεηαδόκελνο , ελώ ηα άιια
δύν παξακέλνπλ ζην ζηέιερνο. Σα ηεηξάδηα ησλ απόλησλ ππνγξάθνληαη απ’ ηνπο
επηηεξεηέο θαη απνζηέιινληαη ζην Β.Κ ζε ρσξηζηό θάθειν.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο όηη ζηηο επηηξνπέο εμέηαζεο δελ απνζηέιινληαη νλνκαζηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη απηνθόιιεηα ππνςεθίσλ αιιά αξηζκόο απηνθόιιεησλ αξηζκεηεξίσλ γηα
θάζε ΔΠΑΛ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ή δελ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο
«ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» γηα πξνθνξηθή εμέηαζε. Δίλαη
απηνλόεην όηη αλ δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε από θάπνην ΔΠΑΛ ηα απηνθόιιεηα απηά δελ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ. Σνλίδεηαη αθόκα όηη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη ζπκπιεξώλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο
ζηε ζέζε ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ θαζώο θαη ζηε ζέζε ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ.
Δπεηδή ε ζσζηή ηήξεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ απηνθόιιεησλ είλαη βαζηθόηαηνο
παξάγνληαο ηεο νξζήο θαηαρώξηζεο ηεο βαζκνινγίαο, παξαθαινύκε λα δνζνύλ
ζαθείο νδεγίεο ζηνπο πξνέδξνπο ησλ επηηξνπώλ ησλ εμεηαζηηθώλ θέληξσλ ώζηε λα
θάλνπλ ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνπο επηηεξεηέο θαη λα ηνπο επηζηήζνπλ ηδηαίηεξα ηελ
πξνζνρή γηα ηελ πηζηή θαη απόιπηε εθαξκνγή όισλ ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ ώζηε λα
κε βξεζνύκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δεηεζνύλ επζύλεο γηα πιεκκειή εθηέιεζε
θαζεθόλησλ.
7.ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΡΑΠΣΧΝ ΓΟΚΗΜΗΧΝ
Γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ πξνο ηα Βαζκνινγηθά Κέληξα ζα απνζηαιεί
ρσξηζηή εγθύθιηνο.

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ηα Βαζκνινγηθά θέληξα ΔΠΑΛ (Οκάδα Α)ζα βαζκνινγεζνύλ ηα γξαπηά δνθίκηα
εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ(Οκάδα Α)θαζώο θαη ηα γξαπηά ησλ καζεκάησλ
εηδηθόηεηαο ηεο Οκάδαο Β (εκεξήζηα θαη εζπεξηλά)
Οη πξόεδξνη θαη νη έδξεο ησλ Βαζκνινγηθώλ Κέληξσλ ζηα νπνία βαζκνινγνύληαη ηα
αλσηέξσ γξαπηά δνθίκηα, νξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ.Φ251/43413/8.4.2011 απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία ζαο θνηλνπνηεζεί .
Ο πξόεδξνο ηνπ Βαζκνινγηθνύ θέληξνπ ζπγθξνηεί επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από
ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο ή θαζεγεηέο Γ.Δ. ΔΠΑΛ κε βαζκό Α΄, σο κέιε, ν αξηζκόο ησλ
νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθανρηώ (18),ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ησλ
γξαπηώλ δνθηκίσλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ ζην Β.Κ. Έλα από ηα κέιε ηεο
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επηηξνπήο νξίδεηαη σο αληηπξόεδξνο. Σα κέιε ηνπ Β.Κ. πξέπεη λα πξνέξρνληαη από
θιάδνπο ζρεηηθνύο κε ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα. Οη θαζεγεηέο ΓΔ πξέπεη λα έρνπλ δηδάμεη
θαηά ην ηειεπηαίν έηνο έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα
Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θάζε Β.Κ., νξίδεη ηνπο αλαγθαίνπο βαζκνινγεηέο θαη
αλαβαζκνινγεηέο ησλ γξαπηώλ θάζε καζήκαηνο, νη νπνίνη είλαη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. ηεο
νηθείαο ή όκνξεο Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δ.Δ., θαη θαηά πξνηίκεζε από απηνύο πνπ έρνπλ
δηδάμεη ην νηθείν κάζεκα ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ΔΠΑΛ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ζρνιηθό έηνο
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Οη θαζεγεηέο- αλαβαζκνινγεηέο πξέπεη λα έρνπλ δηδάμεη ην
κάζεκα ην ηειεπηαίν ζρνιηθό έηνο. Χο αλαβαζκνινγεηέο κπνξεί λα νξίδνληαη θαη
ρνιηθνί ύκβνπινη ή Γ/ληέο ΔΠΑΛ.
Γελ κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Β.Κ. κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ή σο
βαζκνινγεηήο ή σο αλαβαζκνινγεηήο ζύδπγνο καζεηή θαη όπνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ κε καζεηή ηα γξαπηά ηνπ νπνίνπ
βαζκνινγνύληαη ζ’ απηό ην Β.Κ.
Γελ κπνξεί λα είλαη πξόεδξνο Βαζκνινγηθνύ θέληξνπ όπνηνο έρεη ζύδπγν ππνςήθην
ή ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνύ κε ππνςήθην πνπ
ζπκκεηέρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.
Σα κέιε θάζε Β.Κ είλαη θαη ζπληνληζηέο ησλ βαζκνινγεηώλ γηα ηα αληίζηνηρα
κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο εμεηαδόκελα καζήκαηα, κεηαθέξνπλ ζηνπο βαζκνινγεηέο
νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ (ΚΔΔ) ΔΠΑΛ , παξαθνινπζνύλ ηε
δηαδηθαζία βαζκνιόγεζεο θαη παξεκβαίλνπλ όηαλ θξηζεί αλαγθαίν, ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζύγθιηζε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ βαζκνινγεηώλ ζε
θάζε Β.Κ.
Με ηελ ίδηα απόθαζε ν πξόεδξνο ηνπ Β.Κ νξίδεη ην Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Β.Κ
θαη κέρξη ηξεηο (3) βνεζνύο γξακκαηείο, θαζώο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο
ππαιιήινπο από ην εθπαηδεπηηθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό γηα ηε βνήζεηα ηνπ έξγνπ ηεο
επηηξνπήο ηνπ βαζκνινγηθνύ θέληξνπ. Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ ζα είλαη αλάινγνο
ηνπ αξηζκνύ ησλ γξαπηώλ ηα νπνία ζα βαζκνινγεζνύλ ζην νηθείν βαζκνινγηθό θέληξν θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα γξαπηά :
17.000-19.000(πεξίπνπ) από 40 κέρξη 45 άηνκα
19.001-21.000(πεξίπνπ) από 46 κέρξη 50 άηνκα
21.001-22.000(πεξίπνπ) από 51 κέρξη 55 άηνκα
22.001-24000 (πεξίπνπ) από 56 κέρξη 60 άηνκα
24.001-27000 (πεξίπνπ) από 61 κέρξη 65 άηνκα
27.001 θαη πάλσ κέρξη 70 άηνκα.
Δπηπιένλ ηνπ αλαθεξόκελνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ
θαη έμη (6) άηνκα επηπιένλ, ιόγσ ηεο επηβάξπλζεο ησλ Βαζκνινγηθώλ θέληξσλ κε ηνλ
νπηηθό έιεγρν ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδνληαη θαη κέρξη ηξία άηνκα από ην βνεζεηηθό
πξνζσπηθό(θιεηήξεο, θαζαξίζηξηεο) γηα ηε θύιαμε θαη θαζαξηόηεηα ησλ Βαζκνινγηθώλ
Κέληξσλ.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ-ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
Κάζε γξαπηό δνθίκην βαζκνινγείηαη από δύν βαζκνινγεηέο θαη ε βαζκνιόγεζή ηνπ γίλεηαη
από ηνλ θαζέλα από απηνύο ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα (0-100). Αλ ε δηαθνξά
βαζκνινγίαο κεηαμύ ησλ δύν βαζκνινγεηώλ είλαη κεγαιύηεξε ησλ δώδεθα (12) κνλάδσλ, ην
γξαπηό αλαβαζκνινγείηαη από ηξίην θαζεγεηή ζηελ ίδηα θιίκαθα. Σειηθόο γξαπηόο βαζκόο
θάζε καζήκαηνο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιόγεζεο, είλαη ην άζξνηζκα ησλ δύν
κεγαιύηεξσλ βαζκώλ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ζην ζεκείν απηό όηη είλαη απόιπηε αλάγθε ν θάζε
βαζκνινγεηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηεο επζύλεο ηνπ. Γη’ απηό ε θξίζε ηνπ
πξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε από ηπρόλ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, λα δηακνξθώλεηαη κε
ςπρξαηκία, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, ρσξίο εμάξζεηο απνγνήηεπζεο ή ελζνπζηαζκνύ. Πξέπεη
λα γίλεη ζπλείδεζε όισλ όηη ηόζν ε απζηεξόηεηα όζν θαη ε επηείθεηα απνκαθξύλνπλ από ηελ
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αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε πνπ είλαη ν ζεκειηώδεο ζηόρνο. Ζ πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ
βαζκνινγεηή ζην πεξηερόκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή
απνηίκεζε ηεο απάληεζεο.
Σνλίδεηαη επίζεο όηη είλαη αλαγθαίν νη βαζκνινγεηέο λα έρνπλ ππόςε ηνπο ηηο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή θαη επηινγή ησλ ζεκάησλ, ηη δεηείηαη θαη
πσο αμηνινγείηαη ην θάζε ζέκα ή εξώηεζε.
Γηα ηε δηαδηθαζία βαζκνιόγεζεο-θαηαρώξηζεο ηεο βαζκνινγίαο θέηνο πξέπεη λα
πξνζερζνύλ ηα εμήο:
α)ζηα ηεηξάδηα ζα θαηαρσξίδεηαη εθηόο από ην ζπλνιηθό βαζκό θαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία,
όπσο απηή θαηαλέκεηαη ζηα ζέκαηα από ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή θαη ζύκθσλα κε ην
ππόδεηγκα θαη ζην ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
θαηά κάζεκα πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηελ ΚΔΠΔ θάζε κέξα.
β)κε βάζε απηό ην ΔΝΣΤΠΟ θαη κε επζύλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Β.Κ ζα ξπζκίδνληαη ζην
«ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ» νη παξάκεηξνη θαηαρώξηζεο βαζκνινγίαο γηα θάζε κάζεκα.
γ)εηδηθό ζπλεξγείν ζα ειέγρεη νπηηθά ηελ αληηζηνηρία ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο αλάκεζα ζην ζηέιερνο θαη ην απόθνκκα κεηά ηε βαζκνιόγεζε από ηνλ α’ θαη
β’ βαζκνινγεηή. Γηα ηα γξαπηά πνπ ζα ρξεηαζηεί αλαβαζκνιόγεζε ν νπηηθόο έιεγρνο θαη
ησλ ηξησλ βαζκνινγηώλ ζα γίλεη κόλν κεηά ηε βαζκνιόγεζε από ηνλ γ’ βαζκνινγεηή θαη
πάλησο πξηλ ηελ θαηαρώξηζε ζην «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ».
δ)νη βαζκνινγεηέο γηα ηα θνπηάθηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εξώηεκα ζα ζπκπιεξώλνπλ βαζκό
[θαη κεδέλ (0)] θαη ζην ζηέιερνο θαη ζην απόθνκκα ζύκθσλα κε ην ΠΡΟΣΤΠΟ
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ, ελώ ηα θνπηάθηα πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε
εξώηεκα ζα ηα αθήλνπλ θελά.
ε όινπο ηνπο βαζκνινγεηέο ζα δηαλέκεηαη ην ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ θαηά κάζεκα πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηελ ΚΔΠΔ θάζε
κέξα εμέηαζεο θαη ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε αλαιπηηθή δνκή-αξίζκεζε-βαζκνιόγεζε θάζε
ζέκαηνο θαη εξσηήκαηνο. Με βάζε απηό ην ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ θαη κε επζύλε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ Β.Κ θάπνην κέινο ηεο επηηξνπήο ή ρεηξηζηήο Ζ/Τ ή θαζεγεηήο
πιεξνθνξηθήο ζα ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο αλαιπηηθήο θαηαλνκήο βαζκνινγίαο θαηά
κάζεκα ζηελ εθαξκνγή θαηαρώξηζεο ηεο βαζκνινγίαο ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ νξίδνληαο ηνλ
αξηζκό ησλ ζεκάησλ, εξσηεκάησλ θαη βαζκώλ.
Ο Πξόεδξνο θαη ε γξακκαηεία ηνπ Β.Κ. κεηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηώλ ειέγρνπλ
αλ έρνπλ επηθαιπθζεί κε αδηαθαλέο απηνθόιιεην ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζην εμώθπιιν πνπ πξνδίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαηόρνπ ηνπ
ηεηξαδίνπ ή ηνπ ζρνιείνπ πξνέιεπζεο.
Σα γξαπηά δνθίκηα, πξηλ παξαδνζνύλ ζηνπο βαζκνινγεηέο, αλακεηγλύνληαη ηπραία
ελώπηνλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπνζεηνύληαη ζε θαθέινπο αλά 25 θαη παξαδίδνληαη
ζηνπο βαζκνινγεηέο γηα ηελ πξώηε βαζκνιόγεζε θαη ζην βηβιίν ρξέσζεο θαηαγξάθεηαη ν
ρξόλνο παξαιαβήο ησλ γξαπηώλ θαη ν αξηζκόο ηνπο.
Ο πξώηνο βαζκνινγεηήο αλαγξάθεη κε θόθθηλν ζηπιό ην βαζκό θαη ηελ αλαιπηηθή
βαζκνινγία ζηνλ εηδηθό ρώξν θαη ππνγξάθεη ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ γξαπηνύ .Ο βαζκόο είλαη
ζηελ θιίκαθα 0-100. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ησλ βαζκνινγεηώλ ηόζν ζηελ
νξζή άζξνηζε ησλ επί κέξνπο βαζκώλ πνπ αλαινγνύλ ζηελ θάζε εξώηεζε όζν θαη
ζηε ζσζηή αλαγξαθή
ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ πνπ δίδνπλ ζηηο νηθείεο ζέζεηο
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο θαη ζην ζηέιερνο θαη ζην απόθνκκα. Αθνύ νινθιεξώζεη
ηε βαζκνιόγεζε θαη ησλ 25 ηεηξαδίσλ ηνπ θαθέινπ, επηζηξέθεη ην θάθειν ζηε γξακκαηεία
ηνπ Β.Κ θαη μερξεώλεηαη από ην βηβιίν ρξέσζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα
θάζε θάθειν , κέρξη λα νινθιεξσζεί ε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ θάζε καζήκαηνο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο βαζκνιόγεζεο ε Δπηηξνπή ηνπ Β.Κ ειέγρεη θάζε
ηεηξάδην γηα ηελ απιή αλαγξαθή ηεο βαζκνινγία επηθνιιά αδηαθαλέο απηνθόιιεην ζην
βαζκό ηνπ Α’ βαζκνινγεηή .
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Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηε δεύηεξε βαζκνιόγεζε. Ο δεύηεξνο βαζκνινγεηήο
ζεκεηώλεη κε πξάζηλν ζηπιό ειιείςεηο, ζθάικαηα, αδπλακίεο ή αηέιεηεο πάλσ ζην γξαπηό
θαη αλαγξάθεη ην βαζκό θαη ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ζηνλ εηδηθό ρώξν θαη ππνγξάθεη
ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ γξαπηνύ. Όηαλ νινθιεξώζεη ηε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ ηα παξαδίδεη
ζηελ επηηξνπή ηνπ Β.Κ.
Καηά ηελ θαηαλνκή ησλ θαθέισλ ζηνπο δεύηεξνπο βαζκνινγεηέο πξέπεη λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα λα κε δνζεί ν ίδηνο θάθεινο ζηνλ θαζεγεηή πνπ ηνλ ρξεώζεθε ζε
πξώηε βαζκνιόγεζε. Γηα ην ιόγν απηό ζηελ πιάηε θάζε θαθέινπ αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο
θάζε βαζκνινγεηή
Ζ δεύηεξε βαζκνιόγεζε είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό, ζε
δηαθνξεηηθό ρώξν από απηόλ πνπ γίλεηαη ε πξώηε βαζκνιόγεζε.
εκεηώλεηαη όηη θάζε βαζκνινγεηήο κπνξεί λα δηνξζώλεη κέρξη ηξηαθόζηα (300) γξαπηά γηα
πξώηε βαζκνιόγεζε θαη κέρξη ηξηαθόζηα(300)γξαπηά γηα δεύηεξε βαζκνιόγεζε. ε
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όπσο έιιεηςε επαξθνύο αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ δηδάμεη
ην κάζεκα, θαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Β.Κ. κπνξεί λα επηηξαπεί ζε
βαζκνινγεηέο ε βαζκνιόγεζε πεξηζζόηεξσλ γξαπηώλ γηα πξώηε θαη δεύηεξε
βαζκνιόγεζε.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο δεύηεξεο βαζκνιόγεζεο,
απνζθξαγίδεηαη από ηε γξακκαηεία ν βαζκόο ηνπ α΄ βαζκνινγεηή θαη
α)εθόζνλ ε γξακκαηεία δηαπηζηώζεη όηη ε δηαθνξά ησλ βαζκώλ ησλ δύν βαζκνινγεηώλ
είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 12 κνλάδσλ παξαδίδεη ηα γξαπηά ζην εηδηθό ζπλεξγείν
ειέγρνπ, ην νπνίν πξνρσξά ζε νπηηθό έιεγρν ησλ βαζκνινγηώλ ηνπ α’ θαη β’
βαζκνινγεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί όηη ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ηεο αλαιπηηθήο
βαζκνινγίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνύ πνπ έβαιαλ νη δύν βαζκνινγεηέο αλάκεζα ζην
ζηέιερνο θαη ζην απόθνκκα, ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ αζξνηζκάησλ. ηελ εμαηξεηηθή
πεξίπησζε πνπ αληηκεησπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ βαζκνινγηώλ ζηειέρνπο
θαη απνθόκκαηνο, θαιείηαη αλαιόγσο ν α΄ ή β΄ βαζκνινγεηήο γηα λα ηελ απνθαηαζηήζεη.
Μεηά ηνλ αλσηέξσ νπηηθό έιεγρν απνθόπηεηαη ην απόθνκκα, απνθαιύπηνληαη ηα αηνκηθά
ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαη θαηαρσξίδεηαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ δύν
βαζκνινγεηώλ ζηνλ Ζ/Τ κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ» ηνπ
πξνγξάκκαηνο « ΝΔΣΩΡ».Καηά ηελ θαηαρώξηζε πιεθηξνινγείηαη ε αλαιπηηθή θαηαλνκή
ηεο βαζκνινγίαο θαη ην πξόγξακκα εμάγεη κόλν ηνπ ηα νξηδόληηα ππνζύλνια αλά ζέκα. Σνλ
ηειηθό ζπλνιηθό βαζκό ηνλ θαηαρσξίδεη ν ρεηξηζηήο από ην απόθνκκα θαη απηόκαηα ηνλ
ππνινγίδεη θαη ην πξόγξακκα. Δπίζεο θαηαρσξίδνληαη θαη νη Κσδηθνί Αξηζκνί ησλ δύν
βαζκνινγεηώλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμύ
ηνπ βαζκνύ πνπ ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα θαη ηνπ βαζκνύ πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ν
ρεηξηζηήο, θαιείηαη ν α’ ή β’ βαζκνινγεηήο γηα λα ηελ απνθαηαζηήζεη, αθνύ θαιπθζνύλ μαλά
ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.
β)εθόζνλ ε γξακκαηεία δηαπηζηώζεη όηη ε δηαθνξά ησλ βαζκώλ ησλ δύν βαζκνινγεηώλ
είλαη κεγαιύηεξε ησλ 12 κνλάδσλ, ηόηε θαιύπηνληαη κε καύξα απηνθόιιεηα νη βαζκνί ηνπ
α’ θαη ηνπ β’ βαζκνινγεηή θαη ην γξαπηό παξαδίδεηαη ζηνλ γ΄ βαζκνινγεηή. Αθνύ ν γ’
βαζκνινγεηήο βαζκνινγήζεη κε καύξν ζηπιό θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηνπ β’ βαζκνινγεηή,
ε γξακκαηεία απνζθξαγίδεη ηνπο βαζκνύο ηνπ α’ θαη β’ βαζκνινγεηή θαη παξαδίδεη ην
γξαπηό ζην εηδηθό ζπλεξγείν ειέγρνπ, ην νπνίν πξνρσξά ζε νπηηθό έιεγρν ηεο βαζκνινγίαο
ηνπ α’ ,β’ θαη γ’ βαζκνινγεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, όηη ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία
ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνύ πνπ έβαιαλ νη ηξεηο βαζκνινγεηέο
αλάκεζα ζην ζηέιερνο θαη ην απόθνκκα , ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν αζξνηζκάησλ. ηελ
εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμύ ζηειέρνπο θαη
απνθόκκαηνο, θαιείηαη ν α’, β’ ή γ’ βαζκνινγεηήο γηα λα ηελ απνθαηαζηήζεη.
Μεηά ηνλ νπηηθό έιεγρν ηεο βαζκνινγίαο θαη ησλ ηξησλ βαζκνινγεηώλ, απνθόπηεηαη ην
απόθνκκα, απνθαιύπηνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ
Ζ/Τ ε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ησλ ηξησλ βαζκνινγεηώλ κε ηε βνήζεηα ηεο
εθαξκνγήο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ» ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΝΔΣΩΡ».Καηά ηελ θαηαρώξηζε
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πιεθηξνινγείηαη ε αλαιπηηθή θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο θαη ην πξόγξακκα εμάγεη κόλν ηνπ
ηα νξηδόληηα ππνζύλνια αλά ζέκα. Σνλ ηειηθό ζπλνιηθό βαζκό ηνλ θαηαρσξίδεη ν ρεηξηζηήο
από ην απόθνκκα θαη απηόκαηα ηνλ ππνινγίδεη θαη ην πξόγξακκα. Δπίζεο θαηαρσξίδνληαη
θαη νη Κσδηθνί Αξηζκνί ησλ ηξησλ βαζκνινγεηώλ.
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνύ γξαπηνύ βαζκνύ, ε Δπηηξνπή ηνπ Β.Κ
θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά ζε αιθαβεηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε θαηά κάζεκα θαη ΔΠΑΛ
ηνπο βαζκνύο ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ βαζκνινγεηή θαη ηνπ ηπρόλ αλαβαζκνινγεηή.
Αθνύ πηζηνπνηεζεί ε ζσζηή θαηαρώξηζε απνζηέιιεηαη ζηελ Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠ.ΠΑΗΓΔΗΑ Γ.Β.Μ.Θ ην ςεθηαθό αξρείν ησλ βαζκώλ
ησλ ππνςεθίσλ θαηά κάζεκα. Ζ Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ
πζηεκάησλ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ βαζκώλ θαη ηε ζρεηηθή επεμεξγαζία, ηππώλεη
θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαη επηζηξέθεη ζην νηθείν βαζκνινγηθό θέληξν, γηα λα γίλεη ν ηειηθόο
έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ από ηελ ππεξεζία κε απηά ηνπ ζηειέρνπο ηνπ
ηεηξαδίνπ. Αθνύ γίλεη θαη ν ηειηθόο έιεγρνο ην Βαζκνινγηθό θέληξν ζηέιλεη ηηο θαηαζηάζεηο
ζηηο Γ/λζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Γξαθεία Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηα
ΔΠΑΛ θνίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα λα αλαξηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ νη
ελδηαθεξόκελνη. Σα απνθόκκαηα κε ηνπο βαζκνύο ησλ καζεκάησλ απνζηέιινληαη από ην
Β.Κ ζηα ΔΠΑΛ κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ ή ησλ Γξαθείσλ Δ.Δ. Ο Γ/ληήο ηνπ ΔΠΑΛ θαη ν
ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ηνπ ΔΠΑΛ θνίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ, θάλνπλ παξαβνιή ηεο
βαζκνινγίαο κεηαμύ απνθνκκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ γηα ηελ νξζή θαηαρώξηζε ηεο
βαζκνινγίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο ηεο Οκάδαο Β ε
βαζκνινγία πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ εθαξκνγή «ΝΔΣΧΡ» πξνθεηκέλνπ λα
εθδνζεί ε Βεβαίσζε Πξόζβαζεο.
Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνιόγεζεο, ειέγρνπ θαη ειεθηξνληθήο
θαηαρώξηζεο ηεο βαζκνινγίαο, ηα απνθόκκαηα παξακέλνπλ ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο ησλ
ππνςεθίσλ, ελώ ηα ζηειέρε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ θπιάζζνληαη ζην Βαζκνινγηθό θέληξν
ή ζε άιιν αζθαιή ρώξν πνπ νξίδεηαη από ηνλ πξντζηάκελν Γξαθείνπ Δ.Δ ή ηνπ Γ/ληή Γ.Δ.
κέρξη ηηο 15 Ματνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο, νπόηε θαη θαηαζηξέθνληαη.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Γξαθ.θαο Τπνπξγνύ
2. Γξαθ.Τθππνπξγνύ θ.Η.Παλάξεηνπ
3.Γξαθ.Τθππνπξγνύ θ.Δ.Υξηζηνθηινπνύινπ
4.Γξαθ.θΓελ.Γξακκαηέα
5.Γξαθ.θ.θ.Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ
6. Γ/λζε πνπδώλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο
7. Γ/λζε Λεηηνπξγ. Αλαπη.Πιεξνθ.πζηεκάησλ
8.Γ/λζε Λεηηνπξγ.Τπνδ.Πιεξνθ.& Νέσλ Σερλ/γηώλ
9.Γ/λζε Οξγ. & Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ
Σκήκα Α
10.ΓΔΠΟ
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