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Μαξνύζη 11 - 4 - 2011
Αξ.Πξση.αζκόο Πξνηεξ.
Φ.252/ 44131 /B6
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ

Πξνο: 1.Πεξηθεξεηαθνχο Γ/ληέο Δθπ/ζεο (έδξεο ηνπο)
2. Γηεπζπληέο Γ.Δ. (έδξεο ηνπο)
3. Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ Γ.Δ. θαη Δ.Δ (δηα ησλ Γ/ληψλ ΓΔ)
4.Γηεπζπληέο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (δηα ησλ Γ/ληψλ Γ.Δ. θαη ησλ πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ ΓΔ θαη Δ.Δ)
5. Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο [ΔΔΓΓΔ]
6. Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ [ΛΔΔ] ( δηα ησλ Γ/ληψλ ΓΔ)
7.Πξνέδξνπο Βαζκνινγηθψλ θέληξσλ θαη Δηδηθψλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ (δηά ησλ Γ/ληψλ ΓΔ)
Κνηλ: θ.θ. Πεξηθεξεηάξρεο

Θέκα: Απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ ζηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη
ζε παλειιήλην επίπεδν θαη παλειιήληεο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) (ζρνι. έηνπο 2010-2011)
Οη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ
δηελεξγνχληαη ζε καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά είηε ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο είηε ζε παλειιήλην
επίπεδν. Σα καζήκαηα απηά κεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ απνιπηεξίνπ .
Αληίζεηα νη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) γίλνληαη κφλν ζε ελδνζρνιηθφ
επίπεδν.
ρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ζηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο
κνλάδαο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) ε αξκνδηφηεηα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία αλήθεη
ζηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Γ.Δ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Με ηελ παξνχζα εγθχθιην ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ΜΟΝΟ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ
ζηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν νη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄).
ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε παλειιήλην επίπεδν
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο εθηφο ησλ καζεηψλ ΓΔΛ θαη ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ ηίηινπ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ πξνεγνχκελν έηνο, νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΔΠΑΛ
(ΟΜΑΓΑ Β΄) θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3748/2009 (ΦΔΚ 29
Α΄).
Θεσξνχκε ρξήζηκν γηα ηα ΓΔΛ λα δηεπθξηλίζνπκε ηνπο φξνπο «ηειεηόθνηηνο» θαη «απόθνηηνο»
γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη θάζε άιιεο εγθπθιίνπ. Ο όξνο «ηειεηόθνηηνο» ζπκπίπηεη
κε ηνλ όξν «καζεηήο ηειεπηαίαο ηάμεο» θαη κε απηφλ λννχληαη ηφζν νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο
φζν θαη εθείλνη πνπ θνίηεζαλ ζηελ ηάμε απηή πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ έρνπλ ιάβεη απνιπηήξην,
αλεμάξηεηα αλ θνίηεζαλ πάιη ζηελ ηειεπηαία ηάμε ή απιά κεηέρνπλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Με ηνλ όξν

«απόθνηηνο» λνείηαη ν εμεηαδόκελνο πνπ έρεη απνθηήζεη απνιπηήξην Λπθείνπ ή αληίζηνηρν ηίηιν
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε πξνεγνχκελν έηνο απφ απηφ ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο.
Οη ππνςήθηνη κε ηα ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπ/ζεο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ θαη
βεβαίσζεο πξφζβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζεσξείηαη άθπξε θαη δελ ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε
πξόζβαζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3255/2004 (ΦΔΚ 138 – Α΄) απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2005-2006 ηα καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ
Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν θαη ζε θνηλά ζέκαηα νξίδνληαη ζε έμη
(6). Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
αξηζκ.63442/Γ2/27-6-05 (ΦΔΚ 921 -Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο είλαη θαηεχζπλζεο θαη γεληθήο παηδείαο,
θαζψο θαη ην κάζεκα επηινγήο ηεο Γ΄ ηάμεο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο». Οη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη
ΓΔΛ εμεηάδνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν ζηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα θαηεύζπλζεο θαη ζε δύν (2)
καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, απφ ηα νπνία ην έλα (1) είλαη ππνρξεσηηθά ε «Νενειιεληθή Γιώζζα» θαη
ην άιιν είλαη απηφ πνπ επηιέγνπλ απφ ηα καζήκαηα: Ηζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ
Κόζκνπ, Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο, Βηνινγία θαη Φπζηθή.
Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ΓΔΛ δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί
παλειιήληα ζην κάζεκα επηινγήο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην δεχηεξν
κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ην νπνίν δειψλεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιήληα λα είλαη ππνρξεσηηθά ην κάζεκα
Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο.
Αληίζηνηρα νη ππνςήθηνη ησλ ΔΠΑΛ(ΟΜΑΓΑ Β΄) εμεηάδνληαη παλειιήληα ζε έμη (6) καζήκαηα σο
αθνινχζσο:
-Νενειιεληθή Γιψζζα, Μαζεκαηηθά ΗΗ (Μαζεκαηηθά ζεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο) θαη Φπζηθή
ΗΗ (Φπζηθή ζεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο), ηα νπνία είλαη καζήκαηα ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο
ππνςεθίνπο.
- έλα κάζεκα πνπ επηιέγνπλ απφ ηα: Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ, Μαζεκαηηθά
θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο, Βηνινγία Η (Βηνινγία γεληθήο παηδείαο), Βηνινγία ΗΗ (Βηνινγία ζεηηθήο θαηεχζπλζεο)
θαη Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. ε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεληαη λα επηιέμνπλ ην 5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν
ηφηε ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζε δχν καζήκαηα απφ ηα παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο.
- δπν καζήκαηα εηδηθφηεηαο (ηα νπνία εμεηάδνληαη παλειιήληα ζε θνηλά ζέκαηα κε ηνπο ππνςεθίνπο
ηεο ΟΜΑΓΑ Α΄ ησλ ΔΠΑΛ)
Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) γηα εηζαγσγή ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ επηζηεκνληθφ πεδίν, αλ δελ έρνπλ εμεηαζζεί ζε παλειιήλην
επίπεδν θαη ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ φπσο απηά νξίδνληαη ζην
άξζξν 3 ηεο αξηζκ. Φ253/28934/Β6/ (ΦΔΚ 391 Β΄-30-3-2006) θαη ζηε Φ.253/27456/Β6(ΦΔΚ 493 Β΄ /18-309) Τ.Α, ηηο νπνίεο ζαο έρνπκε απνζηείιεη.
ν
Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επίζεο φηη αλ πξνηίζεληαη λα επηιέμνπλ ην 5 Δπηζηεκνληθφ πεδίν, ην κάζεκα
γεληθήο παηδείαο ζην νπνίν εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζε παλειιήλην επίπεδν είλαη ηα Μαζεκαηηθά θαη
ηνηρεία ηαηηζηηθήο. Δπηπιένλ εμεηάδνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν θαη ζην κάζεκα επηινγήο «Αξρέο
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο».
Όινη νη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β΄ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο
ησλ ΓΔΛ έρνπλ ήδε ππνβάιεη (απφ 10 κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ) Αίηεζε - Γήισζε, κε ηελ νπνία δήισζαλ
φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο θαη αλαιπηηθφηεξα:
α)Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ ην δεχηεξν κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο, ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο
Θεσξίαο» θαη ηελ θαηεχζπλζή ηνπο
β)Οη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β΄ ην κάζεκα επηινγήο Γεληθήο Παηδείαο ή/θαη ην κάζεκα «Αξρέο
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
Οη παξαπάλσ Αηηήζεηο - Γειψζεηο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη δεζκεπηηθέο, αθνχ ην
κάζεκα γεληθήο παηδείαο, φπσο θαη παξαπάλσ αλαθέξακε, επεξεάδεη ηελ επηινγή επηζηεκνληθψλ
πεδίσλ, ην δε κάζεκα επηινγήο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» είλαη ην πξψην κάζεκα απμεκέλεο
νπ
βαξχηεηαο ηνπ 5 επηζηεκνληθνχ πεδίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ ν ππνςήθηνο δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο θαηεχζπλζεο, γεληθήο
παηδείαο, επηινγήο ή εηδηθφηεηαο (πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β΄) πνπ επέιεμε λα
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εμεηαζζεί ζε παλειιήλην επίπεδν, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη πήξε
γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0).
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη εθφζνλ ν εμεηαδφκελνο έρεη δειψζεη φηη ζην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο
Θεσξίαο» ζα εμεηαζηεί ζε παλειιήλην επίπεδν, ν βαζκφο ηνπ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ ζα επηιέμεη. Αληίζεηα, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε αλ δελ δήισζε εμέηαζε ζε παλειιήλην επίπεδν. ηελ πεξίπησζε απηή δελ έρεη
δηθαίσκα λα δειώζεη ζρνιέο ηνπ πέκπηνπ (5νπ) επηζηεκνληθνύ πεδίνπ. ε πεξίπησζε πνπ, αλ θαη
δήισζε, δελ πξνζέιζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» ηόηε βαζκνινγείηαη
κε ηνλ θαηώηεξν βαζκό κεδέλ (0).
H ζσζηή νξγάλσζε, ε δηεμαγσγή θαη ε απξφζθνπηε νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ απηψλ είλαη
επζχλε φισλ καο. ηα πιαίζηα απηά ζαο παξαθαινχκε λα πξνβείηε ζηηο αλαγθαίεο θαη επείγνπζεο
ελέξγεηέο ζαο γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
Α. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη:
Α) γηα ηα Γεληθά Λχθεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 60/2006 (Φ.Δ.Κ. 65 η. Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 12/2009 (ΦΔΚ 22 Α΄), ηνπ Π.Γ 36/2008 (ΦΔΚ 61 Α΄), ηνπ Π.Γ
105/2006 (ΦΔΚ 102 Α΄) θαη ηεο Φ.253/155439/Β6 Τ.Α. (ΦΔΚ 2544 Β΄/30-12-2009), ηα νπνία ζαο έρνπλ
απνζηαιεί. αο απνζηέιινπκε επίζεο θαη ην Π.Γ. 21/2011 (ΦΔΚ 72 Α΄), ην νπνίν απνηειεί ηελ
ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 60/2006.
Β) γηα ηα ΔΠΑΛ(ΟΜΑΓΑ Β΄ ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3748/09(ΦΔΚ 29Α΄) θαη ηηο αξηζ.
Φ253/27456/Β6/2009 (ΦΔΚ 493Β΄) θαη Φ253/13844/Β6/2009(ΦΔΚ 265Β΄) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
Β. ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
1. Οη παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ζα δηεμαρζνχλ ζε εμεηαζηηθά θέληξα (Δ.Κ.) αλά Γ/λζε Γ.Δ.,
ηα νπνία ζα νξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 60/2006, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.21/2011.
Δμεηαζηηθά Κέληξα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε:
α) Γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ: ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά
ζπγθξνηήκαηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη εκεξήζηα Γεληθά Λχθεηα δεκφζηα, ηδησηηθά, εθθιεζηαζηηθά θαη
δηαπνιηηηζκηθά πνπ έρνπλ καζεηέο ζηε Γ΄ ηάμε θαη εκεξήζηεο Λπθεηαθέο Σάμεηο πνπ έρνπλ καζεηέο ζηελ
ηειεπηαία ηάμε.
β) Γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ εκεξήζησλ ή εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ
Β΄) ηα εκεξήζηα ΓΔΛ πνπ ζα νξηζηνύλ κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ
Γηεπζπληή Δθπ/ζεο (ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ πνπ έρεη νξηζηεί σο Δ.Κ. θαη
ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ), γηα ηα καζήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε θνηλά ζέκαηα κε ηνπο ππνςεθίνπο
ησλ ΓΔΛ. Καηά ηνλ νξηζκφ απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη φινη νη ππνςήθηνη ΟΜΑΓΑ Β΄ ηνπ ίδηνπ
ΔΠΑΛ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζην ίδην εμεηαζηηθφ θέληξν ΓΔΛ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ίδην εμεηαζηηθφ θέληξν
ΓΔΛ κπνξεί λα εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη ΟΜΑΓΑ Β΄ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΔΠΑΛ. ε θάζε πεξίπησζε
ν Γηεπζπληήο θάζε ΔΠΑΛ ελεκεξψλεη κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ πνπ έρεη νξηζηεί
σο Δ.Κ. γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο ΟΜΑΓΑ Β΄ πνπ εμεηάδνληαη παλειιήληα θαζψο θαη γηα ηα εμεηαδφκελα
καζήκαηα. (Σα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζα εμεηαζηνχλ ζε άιια εμεηαζηηθά θέληξα θνηλά κε ηνπο ππνςεθίνπο
ηεο ΟΜΑΓΑ Α΄ ησλ ΔΠΑΛ).
2. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εμεηαζηηθά θέληξα:
α) Σα Γεληθά Λχθεηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο.
β) Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία.
ηα ζρνιεία απηά δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ Δμεηαζηηθά Κέληξα, αθνχ νη καζεηέο ηνπο ζα εμεηαζζνχλ ζην
ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ γηα φια ηα καζήκαηα ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν ζχιινγν
δηδαζθφλησλ. Οη καζεηέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη
Αίηεζε – Γήισζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ζε παλειιήλην επίπεδν ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, ζα
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εμεηαζηνχλ απφ ηηο επηηξνπέο εμέηαζεο ηνπ Κεθαιαίνπ Ε΄, αλ πξφθεηηαη γηα εμεηαδφκελνπο πξνθνξηθά ή
ζην Γεληθφ Λχθεην ζην νπνίν έρνπλ θαηαζέζεη ηελ Αίηεζε - Γήισζε, αλ εμεηάδνληαη γξαπηά.
3. Οη ππνςήθηνη εζπεξηλψλ ΓΔΛ εμεηάδνληαη ζε Δ.Κ. εκεξήζησλ ΓΔΛ ζε θνηλή ψξα εμέηαζεο αιιά
ζε μερσξηζηή αίζνπζα, αλ είλαη δπλαηφλ. Καηά ηνλ νξηζκφ ησλ Δ.Κ. πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη
ππνςήθηνη ηνπ ίδηνπ εζπεξηλνχ ΓΔΛ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζην ίδην Δ.Κ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ίδην Δ.Κ.
κπνξεί λα εμεηάδνληαη ππνςήθηνη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εζπεξηλνχ ΓΔΛ.
4. Γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ιφγνπο είλαη ρξήζηκν φπσο νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο
Δθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο Γ.Δ., δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχκπηπμεο ησλ
εμεηαζηηθψλ θέληξσλ (Δ.Κ.), φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. ε θακκία πεξίπησζε φκσο δελ ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο ππνςήθηνπο θαη λα δηαηαξαρζεί ε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. Όπνπ ηπρφλ
ζπκπηπρζνχλ Δ.Κ., ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε θέληξν ζα πξέπεη λα παξακείλεη
δηαρεηξίζηκνο θαη πεξηνξηζκέλνο γηα πξαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ιφγνπο.
Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά είλαη
κηθξόηεξνο ησλ δέθα (10), ν Πεξηθεξεηαθφο Γ/ληήο Δθπ/ζεο, ζπλεθηηκψληαο ηηο ζπγθνηλσληαθέο θαη
ινηπέο ζπλζήθεο θαζώο θαη όζα είραλ ιεθζεί ππόςε ην πξνεγνύκελν έηνο γηα ην ίδην ζέκα γηα ηελ
νκαιή θαη απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, κπνξεί κε επζχλε ηνπ λα νξίδεη ην πιεζηέζηεξν
Γεληθφ Λχθεην σο εμεηαζηηθφ θέληξν γηα ηνπο καζεηέο ησλ Λπθείσλ ή ησλ Λπθεηαθψλ απηψλ ηάμεσλ. Ζ
επηινγή απηή ελδείθλπηαη θπξίσο γηα λα δηαθπιαρζεί ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην αδηάβιεην ησλ
εμεηάζεσλ.
5. Οη απνθάζεηο νξηζκνύ ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ
1, ζα εθδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 60/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη θαη ζα θνηλνπνηεζνύλ άκεζα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηηο 14 Απξηιίνπ ζηε Γηεύζπλζε
Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ, (fax 210 34 42 098 & 210 34 42077 ή ειεθηξνληθά ζηε
δηεύζπλζε t01ode2@minedu.gov.gr) πξνθεηκέλνπ ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζα εμεηαζηνχλ ζε
άιιν Λχθεην λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ πνπ ζα παξαιακβάλνπλ
ζέκαηα. ηελ απφθαζε νξηζκνχ ησλ Δ.Κ. ζα αλαθέξνληαη ηα νξηδφκελα Δ.Κ. θαη ηα ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, νη
ππνςήθηνη ησλ νπνίσλ ζα εμεηαζηνχλ ζηα νξηδφκελα Δ.Κ. Σνλίδεηαη φηη γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα
εμεηαζηνχλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε άιιν Λχθεην εθαξκφδνληαη, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 2909/2001 (ΦΔΚ 90 Α΄) θαη ηεο αξηζκ.
2/355272/0022/ Κνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1163 Β΄-117-2007).
Οη εμεηάζεηο ζα δηελεξγεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ αλαθνηλψζεθε. Οη εμεηαδφκελνη
πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο ην αξγφηεξν κηζή ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ.
Γ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
Γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζπγθξνηνχληαη κε ηελ αληίζηνηρε γηα
θαζέλα απ΄ απηά δηαδηθαζία, ηα εμήο πεξηθεξεηαθά φξγαλα εμεηάζεσλ:
1. Πεξηθεξεηαθόο Δπόπηεο Δμεηάζεσλ.
Υξέε πεξηθεξεηαθνχ επφπηε εμεηάζεσλ αζθεί ν νηθείνο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο.
Ο πεξηθεξεηαθφο επφπηεο εμεηάζεσλ έρεη ηελ γεληθή επνπηεία ησλ εμεηάζεσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο.
ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο νξίδεη ηα Δ.Κ. (βι. ΚΔΦ
Β΄), ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ηηο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΔΓΓΔ). Γηα ηηο
Γηεπζχλζεηο Γ.Δ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απνθαζίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο
Γηεπζπληέο Γ.Δ, γηα ηε κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθώλ κεηαμχ φκνξσλ Γηεπζχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηηεξεηέο ή βαζκνινγεηέο ή σο κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ππνςεθίσλ κε
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζπληνλίδεη ηηο ΔΔΓΓΔ θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ
δνθηκίσλ απφ ηα εμεηαζηηθά θέληξα ζηα βαζκνινγηθά θέληξα θαη ηε δηαθίλεζε ησλ βαζκώλ θαη ησλ
απνθνκκάησλ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ απφ ηα βαζκνινγηθά θέληξα πξνο ηηο ΔΔΓΓΔ. Ο Πεξηθεξεηαθφο
Δπφπηεο Δμεηάζεσλ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο θαη
Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, θαζψο θαη απφ
έλαλ Γηνηθεηηθφ Τπάιιειν ή θαζεγεηή Γ.Δ. ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δθπαίδεπζεο.
2. Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΔΓΓΔ).
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Ζ ΔΔΓΓΔ ζπγθξνηείηαη ζε θάζε Γ/λζε Γ.Δ., κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο θαη έρεη αξκνδηφηεηα γηα φια ηα Γεληθά Λχθεηα, εκεξήζηα θαη εζπεξηλά, πνπ ππάγνληαη ζηελ
νηθεία Γ/λζε Γ.Δ. θαη απνηειείηαη απφ :
i) Σν Γηεπζπληή Γ.Δ. ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γ.Δ σο πξφεδξν θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ην λφκηκν
αλαπιεξσηή ηνπ ή θαζεγεηή κε βαζκφ Α΄.
ii) Σνπο Πξντζηακέλνπο ησλ νηθείσλ γξαθείσλ Γ.Δ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθνπλ νη
ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμεηαζηηθά θέληξα ή ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη ζε
πεξίπησζε θσιχκαηνο θαζεγεηέο κε βαζκφ Α΄,
iii) Γπν ρνιηθνχο πκβνχινπο ή θαζεγεηέο Γ.Δ κε βαζκφ Α΄.
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη :
- έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ή θαζεγεηήο Γ.Δ σο γξακκαηέαο.
- έλαο βνεζφο γξακκαηέαο
- έλαο ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο ησλ ζεκάησλ
- έλαο ζχλδεζκνο, θαηά πξνηίκεζε εθπαηδεπηηθφο, ηεο ΔΔΓΓΔ κε ην νηθείν Βαζκνινγηθφ
θέληξν (ή ην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν
Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο) γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ θαη
- έλαο νδεγφο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ θαη ησλ βαζκνινγηψλ.
Αλ ηα εμεηαζηηθά θέληξα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΔΓΓΔ Γεληθψλ Λπθείσλ είλαη πεξηζζφηεξα απφ επηά (7)
θαη κέρξη δέθα ηέζζεξα (14) κπνξεί λα νξίδεηαη θαη δεχηεξνο βνεζφο γξακκαηέαο. Αλ είλαη πεξηζζφηεξα
απφ δέθα ηέζζεξα (14) θαη κέρξη είθνζη έλα (21), ηξίηνο βνεζφο γξακκαηέαο θ.ν.θ
Ο ζχλδεζκνο ηεο ΔΔΓΓΔ κε ην Β.Κ θαη ν νδεγφο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε εκέξα
εμεηάζεσλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ Γξαθεία Γ.Δ., ε Δπηηξνπή
απαξηίδεηαη από ηα ππόινηπα κέιε.
Δηδηθά ζηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε ζπγθξνηνχληαη ηφζεο ΔΔΓΓΔ φζεο είλαη θαη νη αληίζηνηρεο
Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, δειαδή κία ΔΔΓΓΔ ζε θάζε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Δπεηδή νη ΔΔΓΓΔ θαηά ηηο εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα είλαη ν κνλαδηθφο θξίθνο
επηθνηλσλίαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Λπθεηαθψλ Δπηηξνπψλ, γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε
απηήο ηεο επηθνηλσλίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο κε δνθηκαζηηθέο εθπνκπέο,
ζα πξέπεη κέρξη 13 Απξηιίνπ 2011, ν θάζε Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο κεηά από
ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο:
α) Να ζπγθξνηήζεη ηηο ΔΔΓΓΔ επζύλεο ηνπ θαη λα νξίζεη ζε θαζεκηά ηνπο βνεζνχο γξακκαηείο
πνπ ζα έρνπλ επαθή κε ηα ιχθεηα ηεο θάζε Γ/λζεο.
β) Να γλσζηνπνηήζεη ζηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ζηα FAX 34
42 098 ή ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε t01ode2@minedu.gov.gr ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ γξακκαηέα
ηεο θάζε Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ζχλδεζκνο ηεο θάζε ΔΔΓΓΔ κε ην Κέληξν Δθπνκπήο θαη ηα
ηειέθσλα κε ηα νπνία ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία.
Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηα ηειέθσλα πνπ ζα επηθνηλσλνχλ νη Γξακκαηείο ησλ ΔΔΓΓΔ
κε ην Κέληξν Δθπνκπήο ζα ζαο γλσζηνπνηεζνχλ πξηλ από ην ηέινο Απξηιίνπ καδί κε ην πξφγξακκα
ησλ δνθηκαζηηθψλ εθπνκπψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, επεηδή κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζέκαηα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη ζηηο
ΔΔΓΓΔ, θαιφ είλαη νη ηειεπηαίεο κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπλεδξηάδνπλ ζε ειεγρφκελν ρψξν θαηά ηε
δηάξθεηα κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ θαη κέρξη ηελ ψξα δπλαηήο απνρψξεζεο ησλ ππνςεθίσλ.
3. Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ.
ηα Γεληθά Λχθεηα, Γεκφζηα ή Ηδησηηθά πνπ ζα νξηζζνχλ σο Δ.Κ. νξίδεηαη ε ηξηκειήο Λπθεηαθή
Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. ή ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Γ.Δ. ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε αξκνδηφηεηα ηνπ Λπθείνπ. Με ηελ ίδηα Απφθαζε νξίδνληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ
Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ επηηξνπή απηή γηα ηα Γεκφζηα Λχθεηα απνηειείηαη απφ:
α) Σν Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απφ ηνλ Τπνδηεπζπληή
ή θαζεγεηή ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ κε βαζκφ Α΄ θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απφ θαζεγεηή άιινπ Λπθείνπ
κε βαζκφ Α΄ σο πξφεδξν.
β) Γχν (2) θαζεγεηέο Γ.Δ. θαηά πξνηίκεζε από άιιν Λύθεην.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ν νηθείνο Γ/ληήο ηεο Γλ/ζεο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ νξίδεη :
- Σν Γξακκαηέα (δηνηθεηηθφ ππάιιειν ή εθπαηδεπηηθφ Γ.Δ.).
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- Έλαλ βνεζφ γξακκαηέα (Γηνηθεηηθφ Τπάιιειν ή εθπαηδεπηηθφ Γ.Δ. ). Αλ νη εμεηαδφκελνη
καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη ησλ εμήληα (60) θαη κέρξη εθαηφλ ηξηάληα (130) κπνξεί λα νξίδεηαη θαη
δεχηεξνο βνεζφο γξακκαηέα, αλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφλ ηξηάληα (130) θαη κέρξη εθαηφλ νγδφληα
(180) θαη ηξίηνο βνεζφο γξακκαηέα, ελψ αλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφλ νγδφληα (180) κπνξεί λα
νξίδεηαη θαη ηέηαξηνο βνεζφο γξακκαηέα.
- Γπν ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο VBI.
- Έλαλ θαζεγεηή Γ.Δ ζχλδεζκν κε ηε ΔΔΓΓΔ (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ν βνεζφο
γξακκαηέα) γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ θαη ησλ βαζκψλ πξνο θαη απφ ηε ΔΔΓΓΔ.
- Μέρξη ηξία άηνκα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ.
πληζηάηαη φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ λα απνθεχγεηαη νξηζκφο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ίδηνπ Λπθείνπ ζηηο
ζέζεηο ηνπ Γξακκαηέα θαη ηνπ Βνεζνχ Γξακκαηέα. Χο ρεηξηζηέο ηνπ VBI πξνηείλεηαη λα πξνηηκώληαη
θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο.
ηα ηδησηηθά ιύθεηα ε ηξηκειήο Λπθεηαθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ δπν θαζεγεηέο δεκφζησλ
Γεληθψλ Λπθείσλ θαη έλα θαζεγεηή ηνπ αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ Γεληθνχ Λπθείνπ. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο
απηήο νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο δπν θαζεγεηέο ησλ δεκφζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη αλάινγα φ,ηη θαη ζηηο Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο ησλ δεκνζίσλ Γεληθψλ Λπθείσλ.
Καηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ Λπθεηαθψλ Δπηηξνπψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη
αλάγθεο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αγαζηή
ζπλεξγαζία ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Γ.Δ. θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ Γ.Δ. θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ
Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα κελ παξαθσιχεηαη απφ ηηο φπνηεο επηινγέο ε
ελδεδεηγκέλε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ. Σνλίδεηαη ηέινο φηη νη θαζεγεηέο
πνπ ζα νξηζηνχλ σο κέιε ησλ Λπθεηαθψλ Δπηηξνπψλ ή σο επηηεξεηέο δελ απαιιάζζνληαη απφ ηε
βαζκνιφγεζε, εθφζνλ νξηζηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ κεηά ην
ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο. Αληίζεηα ηα κέιε ησλ Λ.Δ. δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηηο Δπηηξνπέο Δμέηαζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, παξαθαινχκε:
νη Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο λα ζπγθξνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε
ζηειέρσζεο ησλ Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ.
- νη Γηεπζπληέο ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ ιπθεηαθψλ επηηξνπψλ γηα ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Ζ ηπρφλ απφθαζε ηεο ιπθεηαθήο επηηξνπήο γηα
κεδεληζκφ γξαπηνχ δνθηκίνπ ππνςεθίνπ, πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε ζε πξαθηηθφ πνπ
ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ πξόεδξν, ηα δύν κέιε θαη ην γξακκαηέα ηεο Λπθεηαθήο
Δπηηξνπήο, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κεδελίδεηαη ην
γξαπηφ δνθίκην, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ΠΓ 60/2006
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 12/2009. ε πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιακβάλεηαη λα θαηέρεη ν ππνθήθηνο, απηά επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθφ
πνπ ζπληάζζεη ε ιπθεηαθή επηηξνπή, ε νπνία θαη βαζκνινγεί ην γξαπηφ δνθίκην κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ
κεδέλ (0).
Να ελεκεξσζνχλ επίζεο απηνί πνπ ζα νξηζηνχλ ρεηξηζηέο ηνπ VBI, φηη πξέπεη ππνρξεσηηθά
λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη λα έρνπλ αλνηθηφ ην ζχζηεκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δνθηκαζηηθψλ
εθπνκπψλ ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ κε ζρεηηθφ ζήκα πνπ ζα ζαο ζηαιεί. Ζ έλαξμή
ηνπο πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 2 Μαΐνπ.
Να ηνληζηεί ηδηαίηεξα ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ VBI φισλ ησλ επηηξνπψλ θαη ζηνπο γξακκαηείο –
ζπλδέζκνπο ησλ ΔΔΓΓΔ κε ην Κέληξν Δθπνκπήο, ε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ
εμεηάζεσλ ηφζν νη δνθηκαζηηθέο εθπνκπέο φζν θαη ε ηαρχηαηε επηθνηλσλία ηνπ Κέληξνπ Δθπνκπήο θαη
θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο κε ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ησλ ζπλδέζκσλ θαη λα ηνπο δεηεζεί ε επίδεημε απμεκέλεο επζχλεο ζηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
Γ. ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΖΡΖΣΧΝ
1. Γηα θάζε Δ.Κ. νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γ/ληή Γηεχζπλζεο ή Πξνηζηακέλνπ Γξαθείνπ
Γ.Δ. νη αλαγθαίνη επηηεξεηέο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ. 60/06, επηηεξεηέο νξίδνληαη
θαζεγεηέο Γ.Δ. ( Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ) δεκφζηαο ή ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο :
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α) Οη θαζεγεηέο Λπθείσλ δελ κπνξνχλ λα νξίδνληαη σο επηηεξεηέο ζε ΓΔΛ φπνπ εμεηάδνληαη
καζεηέο ηνπο.
β) ηα ηδησηηθά Λχθεηα σο επηηεξεηέο νξίδνληαη ππνρξεσηηθά θαζεγεηέο κφλν ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο.
Καηά ηνλ νξηζκφ ησλ επηηεξεηψλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ζε θάζε αίζνπζα εμεηάζεσλ λα
ππάξρνπλ δχν επηηεξεηέο θαη αλά πέληε αίζνπζεο λα νξίδεηαη θαη έλαο αλαπιεξσκαηηθφο.
3. Οη θαζεγεηέο ησλ Γπκλαζίσλ πνπ ζα νξηζζνχλ σο επηηεξεηέο δελ απαιιάζζνληαη απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζην Γπκλάζην.
4. Με επζχλε ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο νη επηηεξεηέο θαηαλέκνληαη ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ θαηά
ηέηνην ηξφπν ώζηε θάζε εκέξα εμέηαζεο λα είλαη ζε δηαθνξεηηθή αίζνπζα.
5. Ζ απφθαζε νξηζκνχ ησλ επηηεξεηψλ εθδίδεηαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ.
6. εκεηψλεηαη φηη ε Λπθεηαθή Δπηηξνπή παξαδίδεη θάζε εκέξα ην θάθειν ηεο εμέηαζεο ζηνπο
επηηεξεηέο νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή γηα φπνην πξφβιεκα
ηπρφλ πξνθχςεη.
7. Οη επηηεξεηέο απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, πιεξνθνξία ή επεμήγεζε
ζηνπο εμεηαδφκελνπο εθηφο ησλ νδεγηψλ, δηεπθξηλίζεσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηνχο απφ
ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ δηα ησλ Λπθεηαθψλ Δπηηξνπψλ, ηηο νπνίεο δηαλέκνπλ ή αλαθνηλψλνπλ
ζηνπο εμεηαδφκελνπο, ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε δηθέο ηνπο δηεπθξηλίζεηο.
8. Οη επηηεξεηέο απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηφ ηειέθσλν θαη νθείινπλ λα
ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα κε δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνπο εμεηαδφκελνπο αιιά θαη λα ειέγρνπλ
θαηά ηνλ απζηεξφηεξν ηξφπν ηελ πηζαλφηεηα αληηγξαθήο ή ζπλεξγαζίαο. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή
ησλ επηηεξεηψλ ψζηε θαηά ηελ είζνδν ησλ εμεηαδνκέλσλ λα ηνπο ελεκεξψλνπλ φηη δελ πξέπεη λα
παίξλνπλ καδί ηνπο ζεκεηψζεηο ή θηλεηά ηειέθσλα ή άιια αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπνληαη θαη ηα νπνία
πξέπεη λα παξακέλνπλ εθηφο αίζνπζαο θαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζε φπνηνλ δελ ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο νδεγίεο απηέο. Μεηά ηελ παξαιαβή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ γξαπηνχ παξαδίδνπλ ακέζσο ηα γξαπηά ζηε
Λπθεηαθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ απηή λα ηα πξνσζήζεη ζην Βαζκνινγηθφ Κέληξν.
9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο εμεηαδόκελνπο λα βγνπλ από ηελ
αίζνπζα
εθηόο
από
εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο.
ηελ πεξίπησζε
απηή
θαιείηαη
ν
εθεδξηθφο/αλαπιεξσκαηηθφο επηηεξεηήο, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηνλ εμεηαδφκελν έμσ απφ ηελ αίζνπζα,
ειέγρνληαο ηνπο ρώξνπο πνπ απηόο επηζθέπηεηαη γηα ηελ απνθπγή πεξίπησζεο δνιίεπζεο ησλ
εμεηάζεσλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν ζπλνδφο λα είλαη θαζεγεηήο ηνπ ίδηνπ Λπθείνπ πνπ
κεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή.
10. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ιφγσ μαθληθήο αζζέλεηαο ππνςήθηνο ΓΔΛ αλαγθαζηεί λα
δηαθφςεη ηελ εμέηαζή ηνπ, ε Λπθεηαθή Δπηηξνπή αθνχ ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θπιάζζεη ην γξαπηό
δνθίκην ζην νηθείν εμεηαζηηθό θέληξν θαη απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ζην Βαζκνινγηθφ
Κέληξν ελεκεξψλνληαο γηα ηελ απνπζία ηνπ ππνςεθίνπ. Ο ππνςήθηνο ζα ιάβεη κέξνο ζηηο
επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ζην κάζεκα πνπ δηέθνςε ηελ εμέηαζή ηνπ, εθφζνλ αθνινπζήζεη ηε λφκηκε
δηαδηθαζία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην γξαπηφ δνθίκην απνζηέιιεηαη ηειηθά ζην ΒΚ γηα βαζκνιφγεζε
κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο. Αλ βέβαηα ν ππνςήθηνο δειψζεη κε ππεχζπλε δήισζε φηη
νινθιήξσζε ηειηθά ηελ εμέηαζή ηνπ, ηφηε ην γξαπηφ ηνπ απνζηέιιεηαη θαη βαζκνινγείηαη θαλνληθά.
11. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηνπο επηηεξεηέο γηα ηελ επίδεημε αηζζήκαηνο επζύλεο
πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηνπ θχξνπο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη
ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ.
Δ. ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΑΡΗΘΜΖΣΖΡΗΑ
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ απνζηέιινληαη ζηελ θάζε ΔΔΓΓΔ γηα θάζε Λχθεην αξκνδηφηεηάο
ηεο απηνθφιιεηα αξηζκεηήξηα, ηα νπνία επηθνιινχληαη ζηα γξαπηά ησλ καζεηψλ θάζε ιπθείνπ ζχκθσλα
κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Ζ ΔΔΓΓΔ παξαδίδεη δχν κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ηα νηθεία
αξηζκεηήξηα ζηνλ Πξφεδξν ηεο θάζε Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζε θάπνην εκεξήζην
Γεληθφ Λχθεην εμεηάδνληαη θαη ππνςήθηνη άιισλ εκεξήζησλ ΓΔΛ ή/θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ θαζψο θαη
ππνςήθηνη εκεξήζησλ ή/θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄), ε ΔΔΓΓΔ παξαδίδεη ηα απηνθφιιεηα
αξηζκεηήξηα απηψλ ησλ εκεξήζησλ ή/θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Λπθεηαθήο
Δπηηξνπήο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη απηνί, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη
ζηηο αίζνπζεο θαηά Λχθεην πξνέιεπζεο θαη αιθαβεηηθά.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απηνθφιιεηα αξηζκεηήξηα πνπ απνζηέιιεη ε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ έλδεημε ηεο ηάμεο (Ζκεξήζηνπ ή Δζπεξηλνύ ΓΔΛ)
θαη δεθαηέζζεξηο (14) αξηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο πξψηνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ θσδηθφ ηεο νηθείαο
Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Γ.Δ. , νη επφκελνη επηά (7) αληηζηνηρνχλ ζηνλ θσδηθφ ιπθείνπ θαη νη ηέζζεξηο
ηειεπηαίνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ γξαπηψλ. εκεηψλεηαη φηη ν αχμσλ αξηζκφο ησλ
γξαπηψλ είλαη εληαίνο θαη ζπλερφκελνο γηα φια ηα καζήκαηα π.ρ. αλ ζηελ Γ΄ ηάμε ελφο Λπθείνπ θνηηνχλ 30
καζεηέο ηα αξηζκεηήξηα πνπ ζα παξαιάβεη ην ζρνιείν απηφ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ζα αξρίδνπλ
απφ ην 0001 θαη ζα ιήγνπλ ζην 0180 (30 καζεηέο Υ 6 καζήκαηα).
Σν θάζε απηνθφιιεην αξηζκεηήξην είλαη ηππσκέλν ζε ηξία αληίγξαθα απφ ηα νπνία ηα δχν
επηθνιινχληαη απφ ηνπο επηηεξεηέο ζηνλ εηδηθφ ρψξν ηνπ ηεηξαδίνπ απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά θαη ην
ηξίην κέλεη ζην ζηέιερνο ηνπ αξηζκεηεξίνπ. Σα απηνθφιιεηα αξηζκεηήξηα πξέπεη λα επηθνιιψληαη ζην
ηεηξάδην κεηά ηελ είζνδν ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο θαη φρη θαηά ηελ παξάδνζε
ηνπ γξαπηνχ ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. Ο ρψξνο πνπ έρεη επηθνιιεζεί ην απηνθφιιεην αξηζκεηήξην
επηθαιύπηεηαη ακέζσο κεηά ηελ επηθόιιεζε κε επζχλε ησλ επηηεξεηψλ θάζε ηάμεο θαηά ηξφπν πνπ
λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκν ην Λύθεην πξνέιεπζήο ηνπ.
Ζ Λπθεηαθή Δπηηξνπή κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηηο αίζνπζεο θαηαλέκεη θάζε
εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ αξηζκφ αξηζκεηεξίσλ ζηνπο νηθείνπο επηηεξεηέο αληίζηνηρν κε ηνλ
αξηζκφ ησλ εμεηαδνκέλσλ.
Ζ αξρή γίλεηαη ηελ πξψηε εκέξα ζηελ πξψηε αίζνπζα απφ ην αξηζκεηήξην 0001 θαη θαηαιήγεη
ζηελ ηειεπηαία αίζνπζα ζην κάζεκα κε ην νπνίν ιήγνπλ νη εμεηάζεηο ζην κεγαιχηεξν αξηζκφ
αξηζκεηεξίνπ.
Γηα παξάδεηγκα, αλ νη καζεηέο είλαη κνηξαζκέλνη ηζφπνζα ζε δπν αίζνπζεο ην πξσί ηεο πξψηεο
εκέξαο ζηνπο επηηεξεηέο ηεο πξψηεο αίζνπζαο ζα δνζνχλ ηα αξηζκεηήξηα απφ ην 0001 κέρξη ην 0015 θαη
ζηνπο επηηεξεηέο ηεο δεχηεξεο απφ ην 0016 κέρξη ην 0030. Σε δεχηεξε εκέξα απφ ην 0031 κέρξη ην 0045
θαη απφ ην 0046 κέρξη ην 0060 ζηνπο επηηεξεηέο ησλ δχν αηζνπζψλ αληίζηνηρα θιπ ελψ ηελ ηειεπηαία
εκέξα ζα κνηξαζηνχλ ηα απηνθφιιεηα κε αξηζκφ 0151 κέρξη 0165 θαη 0166 κέρξη 0180 αληίζηνηρα ζηηο δπν
αίζνπζεο.
Οη ππνςήθηνη ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηή αίζνπζα αιθαβεηηθά. Αλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ΓΔΛ εμεηάδνληαη ππνςήθηνη απφ δηαθνξεηηθά ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) νη ππνςήθηνη
ηνπνζεηνχληαη θαηά ΔΠΑΛ θαη αιθαβεηηθά. Με ηνλ ίδην ηξφπν ηνπνζεηνχληαη θαη ππνςήθηνη απφ
δηαθνξεηηθά ΓΔΛ (εκεξήζηα ή εζπεξηλά).Γειαδή νη ππνςήθηνη θάζνληαη ζηηο αίζνπζεο πξώηα θαηά
Λύθεην, κεηά θαηά κάζεκα θαη ηέινο αιθαβεηηθά.
Σα απηνθφιιεηα αξηζκεηήξηα ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) πεξηιακβάλνπλ δεθαηέζζεξηο (14)
αξηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο πξψηνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ θσδηθφ ηνπ Γξαθείνπ Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ζηνλ θσδηθφ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. , νη επφκελνη επηά (7)
αληηζηνηρνχλ ζηνλ θσδηθφ ΔΠΑΛ (εκεξήζην ή εζπεξηλφ) θαη νη ηέζζεξηο ηειεπηαίνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ
αχμνληα αξηζκφ ησλ γξαπηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΠΑΛ. εκεηψλεηαη φηη ν αχμσλ αξηζκφο ησλ γξαπηψλ
είλαη εληαίνο θαη ζπλερφκελνο γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ ΔΠΑΛ πνπ εμεηάδνληαη παλειιήληα ζε θνηλά
ζέκαηα κε ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ. Δπί πιένλ αλαθέξεηαη θαη ην ιεθηηθό ηνπ ΔΠΑΛ πξνθεηκέλνπ λα
είλαη εχθνιε ε επηθφιιεζε ησλ απηνθφιιεησλ αξηζκεηεξίσλ αλάινγα κε ην ΔΠΑΛ πξνέιεπζεο θάζε
ππνςεθίνπ.
ηελ πεξίπησζε απνπζίαο εμεηαδφκελνπ εθηφο απφ ηε ζρεηηθή ζεκείσζε ζηελ θαηάζηαζε
απνπζηψλ δεκηνπξγείηαη από ηνπο επηηεξεηέο απνπζηνιφγην σο αθνινχζσο: ε απφθνκκα ηεηξαδίνπ
αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ απφληνο ζην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη επηθνιιάηαη ην ηξίην
απηνθφιιεην, ην νπνίν ζα έκελε ζην ζηέιερνο, αλ ήηαλ παξψλ ν εμεηαδφκελνο, ελψ ηα άιια δχν
παξακέλνπλ ζην ζηέιερνο. Σν απνπζηνιφγην απηφ παξαδίδεηαη καδί κε ηελ θαηάζηαζε παξφλησλ θαη ηα
γξαπηά ζηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή κε ην ηέινο ηεο εμέηαζεο.
Γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά,
απφ ηηο νηθείεο επηηξνπέο ζα ζηαινχλ αληίζηνηρα απηνθφιιεηα αξηζκεηήξηα απφ ηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο
Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα θαη ζηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα
πξνθεηκέλνπ λα επηθνιιεζνχλ ζηα αληίζηνηρα γξαπηά απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο . ηα απηνθόιιεηα
απηά νη ηξεηο πξώηνη αξηζκνί ζα αληηζηνηρνύλ ζηνλ θσδηθό αξηζκό ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο
αηόκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλεμάξηεηα αλ απηή ιεηηνπξγεί ζε Βαζκνινγηθφ
Κέληξν ή ζε εηδηθφ εμεηαζηηθφ θέληξν θαη φρη ζηνλ θσδηθφ ηεο Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Γ.Δ. ή Δ.Δ.,
ζχκθσλα κε ζρεηηθή εγθχθιην πνπ ζα ζαο απνζηαιεί εηδηθά γηα ηα απηνθφιιεηα αξηζκεηήξηα.
Δπεηδή ε ζσζηή ηήξεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ απηνθφιιεησλ αξηζκεηεξίσλ είλαη βαζηθφηαηνο
παξάγνληαο ηεο νξζήο θαηαρψξηζεο ηεο βαζκνινγίαο, παξαθαινχκε λα δνζνχλ ζαθείο νδεγίεο ζηνπο
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πξνέδξνπο ησλ Λπθεηαθψλ επηηξνπψλ ψζηε λα θάλνπλ ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνπο επηηεξεηέο θαη λα ηνπο
επηζηήζνπλ ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή γηα ηελ πηζηή θαη απφιπηε εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ.
Σ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
Σα Βαζκνινγηθά Κέληξα, ζηα νπνία ζα βαζκνινγεζνχλ ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεκάησλ πνπ
εμεηάδνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν ζηελ ηειεπηαία ηάμε, νξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ. Φ.251/43413/Β6/8-4-11
Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ 60/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη. Με ηελ
ίδηα απφθαζε νξίζηεθε θαη ν Πξφεδξνο θάζε Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ.
Ζ θαηαλνκή ησλ γξαπηψλ πνπ ζα βαζκνινγεζνχλ ζην θάζε Βαζκνινγηθφ θέληξν ζα γίλεη κε
λεφηεξε Τπνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί ηηο παξακνλέο έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ.
Με απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ θάζε Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ νξίδνληαη κέρξη δεθανθηώ (18) κέιε ηεο
νηθείαο Δπηηξνπήο ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γηα θάζε
κάζεκα πνπ βαζκνινγείηαη ζην Β.Κ., απφ ηα νπνία ην έλα κέινο νξίδεηαη σο αληηπξφεδξνο. Ωο κέιε
κπνξνχλ λα νξίδνληαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ή εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί δεκφζησλ Λπθείσλ
κε βαζκφ Α΄ θιάδσλ ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4,, ΠΔ9, ΠΔ12, ΠΔ19, ΠΔ20. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ
δηδάμεη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ν πξφεδξνο ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ νξίδεη ην Γξακκαηέα ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ θαη κέρξη ηξεηο (3) βνεζνύο γξακκαηείο , θαζψο θαη ηνπο
απαξαίηεηνπο ππαιιήινπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα βνήζεηα ηνπ έξγνπ ηεο
επηηξνπήο Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζα είλαη αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ
καζεηψλ, ηα γξαπηά ησλ νπνίσλ ζα βαζκνινγεζνχλ ζην νηθείν βαζκνινγηθφ θέληξν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
γξαπηά κέρξη :
2.500 καζεηψλ ζα νξηζζνχλ απφ 25 κέρξη 30 άηνκα
3.000
‘’
‘’
‘’
‘’ 31 ‘’
35
3.500
“
“
“
‘’ 36
‘’ 45
3750
‘’
‘’
‘’
‘’ 46
‘’ 55
4.000
“
“
“
‘’ 56
“
60
4250
‘’
‘’
‘’
‘’ 61 ‘’
65
4.500
“
“
“
“ 66
“
70
4750
‘’
‘’
‘’
‘’ 71
‘’
75
5.000
“
“
“
“ 76
“
80
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη θαη κέρξη ηξία άηνκα απφ ην βνεζεηηθφ – ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ
(θιεηήξεο θαζαξίζηξηεο) γηα ηελ θχιαμε θαη θαζαξηφηεηα ησλ Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα γξαπηά ππνςεθίσλ εζπεξηλψλ ΓΔΛ, νη νπνίνη εμεηάδνληαη ζε Δ.Κ. εκεξεζίσλ
ΓΔΛ, ζα βαζκνινγεζνχλ ζην Β.Κ., ζην νπνίν βαζκνινγνχληαη ηα γξαπηά απηνχ ηνπ εκεξήζηνπ Δ.Κ.
Δπίζεο ζηα νηθεία Β.Κ. ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ ζα βαζκνινγεζνχλ ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεκάησλ ησλ
ππνςεθίσλ εκεξήζησλ ή εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄) πνπ εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα θνηλά κε ηνπο
ππνςεθίνπο ΓΔΛ, ελψ ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ησλ ίδησλ ππνςεθίσλ ζα
βαζκνινγεζνχλ ζηα αληίζηνηρα Β.Κ. ησλ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α΄.
Οη βαζκνινγεηέο θαη αλαβαζκνινγεηέο νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Κ. απφ εθπ/θνχο πνπ
ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο νηθείαο ή φκνξεο Γ/λζεο ή Γξαθείσλ Γ.Δ , θαηά πξνηίκεζε απφ απηνχο πνπ
έρνπλ δηδάμεη ην νηθείν κάζεκα ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ΔΠΑΛ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα
ζρνιηθφ έηνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ.ηεο Γ/λζεο, ζηελ νπνία εδξεχεη ην
Β.Κ., νη νπνίνη θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο δίδαμαλ ην νηθείν κάζεκα, ππνρξενχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
βαζκνιφγεζε γξαπηψλ, είηε γηα ηελ πξψηε είηε γηα ηε δεχηεξε βαζκνιφγεζε, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πελήληα (50), εθφζνλ νξηζζνχλ σο βαζκνινγεηέο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ
νηθείνπ Β.Κ.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Βαζκνινγηθνχ θέληξνπ, κπνξνχλ εθηφο ηνπ σξαξίνπ απαζρφιεζήο
ηνπο ζηελ επηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ θέληξνπ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ηξίηνη βαζκνινγεηέο.
Δπίζεο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θάζε Β.Κ. είλαη θαη ζπληνληζηέο ησλ βαζκνινγεηψλ γηα ηα αληίζηνηρα κε
ηελ εηδηθφηεηά ηνπο εμεηαδφκελα καζήκαηα, κεηαθέξνπλ ζηνπο βαζκνινγεηέο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.
Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο θαη
παξεκβαίλνπλ, φηαλ θξηζεί αλαγθαίν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζχγθιηζε ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ βαζκνινγεηψλ ζε θάζε Β.Κ.
ε θάζε βαζκνινγεηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Κ. δίδεηαη έλαο θσδηθφο αξηζκφο, ν
νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. Όπνπ ππάξρεη αλάγθε κπνξεί ν Πξφεδξνο ηνπ Β.Κ λα δεηά απφ ηνλ
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Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληή Δθπαίδεπζεο αξηζκφ βαζκνινγεηψλ απν φκνξε Γ.Δ πνπ έρνπλ δηδάμεη ην νηθείν
κάζεκα.
Ζ πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη ην πξσί ή ην απφγεπκα ηεο επφκελεο εκέξαο απφ απηήλ
πνπ εμεηάζζεθε ην κάζεκα. Δθφζνλ απφ ηελ πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε πξνθχπηνπλ αλάγθεο
δηεπθξηλίζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο ζα δηαηππψλνληαη γξαπηά θαη ζα
απνζηέιινληαη κε FAX (ή κε e-mail ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα ζηαινχλ γηα ην ζθνπφ
απηφ). Ζ θαλνληθή βαζκνιφγεζε ζα αξρίδεη κεηά ηελ 12.00 κεζεκβξηλή ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο απφ
απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, ψζηε λα δίλεηαη ν αλαγθαίνο
ρξφλνο γηα ηελ παξαιαβή απφ φια ηα Β.Κ. ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ
Κ.Δ.Δ. Αλ θάπνην κάζεκα εμεηάδεηαη Παξαζθεπή πξσί, ε πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη ηελ
επφκελε εξγάζηκε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ Β.Κ. (ην άββαην) θαη ε θαλνληθή βαζκνιφγεζε ζα αξρίδεη κεηά
ηηο 12:00 ηεο κεζεπφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (ηε Γεπηέξα). Αλ θάπνην κάζεκα εμεηάδεηαη άββαην πξσί,
ε πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη ηε Γεπηέξα θαη ε θαλνληθή βαζκνιφγεζε ζα αξρίδεη κεηά ηηο 12:00
ηελ Σξίηε.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε ηεο θαλνληθήο βαζκνιόγεζεο λσξίηεξα.
Ε. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΞΔΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
1. Δμεηαδφκελνη κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα παλειιήληα εμεηαδφκελα
καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ είλαη νη:
η) καζεηέο θαη απφθνηηνη ησλ ΓΔΛ
ηη) καζεηέο θαη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ (νκάδαο Β) γηα ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη επηινγήο,
πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ α΄ θαη ηεο πεξίπησζεο ηη ηνπ εδαθίνπ β ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηεο αξηζκ. Φ.253/155439/Β6(ΦΔΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο. Οη σο άλσ αλαθεξφκελνη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά, εθφζνλ κέρξη ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2011
ππέβαιαλ ζην νηθείν Λχθεην ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
α) Οη πξνθνξηθά εμεηαδφκελνη πξνζέξρνληαη γηα εμέηαζε ζην νηθείν Βαζκνινγηθό Κέληξν πνπ
ιεηηνπξγεί ζηε Γηεχζπλζε Γ.Δ. (ή ζην Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα
ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ θαη ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γ/ληή Γ.Δ.) πνπ
αλήθεη νξγαληθά ην ζρνιείν θνίηεζήο ηνπο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο πνπ ζπγθξνηεί γηα ην ζθνπφ
απηφ ν Πξφεδξνο ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ, ζύκθσλα κε ην εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ κόλνπ ηεο αξηζκ. Φ.253/155439/Β6(ΦΔΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
β) ηηο Γηεπζύλζεηο Γ.Δ. ζηηο νπνίεο δε ζα ιεηηνπξγήζεη Βαζκνινγηθό Κέληξν θαζψο θαη ζηηο
Γηεπζύλζεηο Γ.Δ. ζηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζεη Βαζκνινγηθό Κέληξν αιιά νη εμεηαδόκελνη είλαη
πεξηζζόηεξνη από νγδόληα (80) ζπγθξνηείηαη Δηδηθό Δμεηαζηηθό Κέληξν γηα ηνπο ππεξάξηζκνπο
ππνςεθίνπο (άλσ ησλ 80). Οη πξψηνη 80 ππνςήθηνη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ζην Β.Κ., ελψ νη
ππεξάξηζκνη (άλσ ησλ 80) ζα εμεηαζηνχλ ζε Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν. ηηο Γ/λζεηο Γ.Δ. φπνπ
ιεηηνπξγνχλ 2 Βαζκνινγηθά Κέληξα, εθφζνλ νη εμεηαδφκελνη ππνςήθηνη κε αλαπεξία θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλά Γηεχζπλζε Γ.Δ. είλαη πεξηζζόηεξνη από 160, ηφηε νη πξψηνη 80 εμεηάδνληαη
ζην πξψην Β.Κ. ηεο Γ/λζεο, νη επφκελνη 80 εμεηάδνληαη ζην δεχηεξν Β.Κ. ηεο Γ/λζεο θαη γηα ηνπο
ππεξάξηζκνπο νξίδεηαη Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν.
ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ αλά Βαζκνινγηθό Κέληξν ή Δηδηθό Δμεηαζηηθό
Κέληξν γίλεηαη θαηά Γξαθείν Γ.Δ ή Δ.Δ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Δμέηαζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο νξίδεη ηα ινηπά κέιε ηεο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ηα εδάθηα α θαη β
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηεο αξηζκ. Φ.253/155439/Β6(ΦΔΚ 2544 Β΄/30-12-2009 Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο).
Γηα ηελ απνθπγή ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ δηεπθξηλίδεηαη όηη ηφζν ηα Βαζκνινγηθά Κέληξα φζν θαη ηα
Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα φηαλ εμεηάδνληαη νη καζεηέο θαη απφθνηηνη κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, ιεηηνπξγνχλ σο εμεηαζηηθά θέληξα θαη γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα νξίδνληαη νη αλαγθαίνη
επηηεξεηέο κε βάζε φζα πξνβιέπνληαη ζην νηθείν θεθάιαην ηεο παξνχζαο.
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γ) Οη Γηεπζπληέο ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ. ζα πξέπεη κέρξη 18 Απξηιίνπ 2011 λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο
ζην ηκήκα Β΄ ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ζην ΦΑΞ 210- 34 42 098 – 34 42 077 ή
ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε t01ode2@ypepth.gr ην εηδηθφ εμεηαζηηθφ θέληξν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζηε
Γηεχζπλζή ηνπο, ην νπνίν πξέπεη λα εδξεχεη ζε ΓΔΛ πνπ δελ ζα έρεη νξηζηεί σο Δ.Κ. Δπίζεο ζην ίδην
έγγξαθν ζα αλαθέξεηαη ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ην
ΦΑΞ, ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο θαη ην ηειέθσλφ ηνπ θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο, αλά
εηδηθφ εμεηαζηηθφ θέληξν, ησλ εμεηαδνκέλσλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
δ) Δπίζεο, αλά Βαζκνινγηθφ Κέληξν ή Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν σο παξάξηεκα Βαζκνινγηθνχ
Κέληξνπ, ζα γλσζηνπνηεζεί ζηε Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ζην ΦΑΞ 210- 34 42 098 –
34 42 077 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εμεηαδνκέλσλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αληίζηνηρα θαη ηα Δ.Δ.Κ. πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξαξηήκαηα Β.Κ. ζα πξέπεη
λα εδξεχνπλ ζε ΓΔΛ πνπ δελ ζα έρνπλ νξηζηεί σο Δ.Κ.
2. Ζ επηηξνπή εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ
Βαζκνινγηθνύ ή ηνπ Δηδηθνύ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ απνηειείηαη απφ:
η) Σνλ πξφεδξν ή έλα κέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ νηθείνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ σο Πξφεδξν.
ηη) Γχν (2) εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο Γ.Δ. γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα απφ απηνχο πνπ ην
δίδαμαλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθό έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία σο εμεηαζηέο-βαζκνινγεηέο, θαηά
πξνηίκεζε απφ ηνπο έρνληεο εηδηθή εθπαίδεπζε ή εκπεηξία εμέηαζεο καζεηψλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
ηηη) Έλαλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν ή εθπαηδεπηηθφ ιεηηνπξγφ Γ.Δ. ηεο ίδηαο ή ζπγγελνχο κε ην εμεηαδφκελν
κάζεκα εηδηθφηεηαο σο εμεηαζηή-ηξίην βαζκνινγεηή.
Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο Γ.Δ. ή δηνηθεηηθφο ππάιιεινο. ηελ
πεξίπησζε πνπ νη εμεηαδφκελνη καζεηέο ή απφθνηηνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ είθνζη (20) νξίδεηαη θαη έλαο
βνεζφο γξακκαηέαο. Γηα θάζε είθνζη (20) επηπιένλ εμεηαδφκελνπο νξίδεηαη έλαο αθφκε βνεζφο
γξακκαηέαο.
ηελ επηηξνπή εμέηαζεο κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη έλαο (1) χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ ή εθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ν
νπνίνο ππεξεηεί ζην ΚΔΓΓΤ, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, φηαλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή.
ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο παξεπξίζθεηαη ζρνιίαηξνο ή άιινο ηαηξφο ηνπ
δεκνζίνπ ή ηδηψηεο ηαηξφο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηά απφ εηζήγεζε
ηνπ νηθείνπ Γ/ληή Γ/λζεο Γ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο ησλ εμεηαδνκέλσλ.
Ο νξηδφκελνο ηαηξφο νθείιεη λα είλαη παξψλ κηζή ηνπιάρηζηνλ ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ θαη λα
παξακέλεη ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ.
Δπεηδή νη ππνςήθηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΓΔΛ εμεηάδνληαη ζε θνηλή ψξα εμέηαζεο, ν
πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε ηνπιάρηζηνλ κία νκάδα εμεηαζηψλ –
βαζκνινγεηψλ λα εμεηάζεη ηνπο ππνςεθίνπο ησλ εζπεξηλψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ), ζηελ νπνία λα
ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο θαζεγεηήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο απφ εζπεξηλφ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β΄).
ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη είλαη πεξηζζόηεξνη από πέληε (5) ζε θάζε
εμεηαδφκελν κάζεκα, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο λα απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ
κειψλ - εμεηαζηψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία πξνζέξρνληαη λα
εμεηαζηνχλ.
Σέινο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γ.Δ. κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο
νξίδεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο επηηεξεηψλ.
3. Κάζε επηηξνπή έρεη σο έξγν ηελ εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ή αλαβαζκνιφγεζε γηα θάζε κάζεκα
ησλ καζεηψλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνθνξηθά εμεηαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο
δηαηάμεηο .
Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ ζα απνζηαιεί
εγθύθιηνο, ηελ νπνία πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε νη πξόεδξνη ησλ επηηξνπώλ εμέηαζεο ησλ
Βαζκνινγηθώλ θαη Δηδηθώλ Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο.
ην γξαπηφ δνθίκην θάζε εμεηαδφκελνπ ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο εμέηαζήο ηνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ
ηνπο εμεηαζηέο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δήισζε όηη
επηζπκεί λα απαληήζεη θαη γξαπηά ζε θάπνηα εξσηήκαηα ώζηε απηά λα αμηνινγεζνύλ θαηά ηε
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βαζκνιόγεζε, απηό ζεκεηώλεηαη ζην γξαπηό δνθίκην ηνπ ππνςεθίνπ. Καηά ηελ εμέηαζε
παξεπξίζθεηαη απαξαηηήησο θαη ν ηξίηνο βαζκνινγεηήο, γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ καζεηή ζε πεξίπησζε
δηαθνξάο βαζκνινγίαο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε απνπζίαο εμεηαδνκέλνπ δεκηνπξγείηαη απνπζηνιφγην θαηά ηε
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο. Μεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ αληίγξαθα ησλ
απνπζηνινγίσλ απνζηέιινληαη ζην νηθείν Λχθεην.
4. Γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εμέηαζεο ησλ καζεηψλ θαη
απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο:
η) Οη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γλσζηνπνηνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο
ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ (γηα ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη επηινγήο ηεο νκάδαο Β) ηεο
πεξηνρήο επζχλεο ηνπο ηνλ ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζκνινγηθνχ θέληξνπ ή ηνπ Δηδηθνχ Δμεηαζηηθνχ
Κέληξνπ θαηά πεξίπησζε, ζηνλ νπνίν ζα εμεηαζζνχλ νη πξνθνξηθά εμεηαδφκελνη καζεηέο θαη απφθνηηνη
ηνπ ζρνιείνπ ηνπο .
ηη) Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ(ΟΜΑΓΑ Β) νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ πξνζσπηθά
θάζε πξνθνξηθά εμεηαδφκελν ηνπ Λπθείνπ ηνπο γηα ηνλ ρψξν εμέηαζήο ηνπ θαη λα αλαξηήζνπλ ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λπθείνπ.
ηηη) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα ησλ ΓΔΛ ή ζηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα ησλ ΓΔΛ
θαηά πεξίπησζε ζα εμεηαζζνχλ πξνθνξηθά θαη νη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη εκεξήζησλ θη εζπεξηλψλ
ΔΠΑΛ(ΟΜΑΓΑ Β) κφλν ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη επηινγήο (ζε θνηλά ζέκαηα κε ηνπ καζεηέο
ησλ ΓΔΛ) θαη φρη ζηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο.
Οη καζεηέο θαη νη απφθνηηνη απηνί ησλ ΔΠΑΛ(ΟΜΑΓΑ Β) ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζα ηα εμεηαζζνχλ
ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα ή ζηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ηελ νκάδα Α ησλ ΔΠΑΛ.
Δπίζεο γηα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ησλ ΓΔΛ θαη ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β) πνπ ζα
εμεηαζζνχλ πξνθνξηθά ζηα Βαζκνινγηθά
ή ζηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα πξέπεη ζην δειηίν
εμεηαδνκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ην Βαζκνινγηθφ ή ην Δηδηθφ εμεηαζηηθφ Κέληξν εμέηαζήο ηνπο.
Δηδηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ΔΠΑΛ(ΟΜΑΓΑ Β) πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά, επεηδή ην
Βαζκνινγηθφ ή ην Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν εμέηαζήο ηνπο ζα είλαη δηαθνξεηηθφ γηα ηα καζήκαηα γεληθήο
παηδείαο θαη επηινγήο θαη δηαθνξεηηθφ γηα ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζην δειηίν εμεηαδνκέλνπ ζα
αλαγξάθεηαη ην Βαζκνινγηθφ ή ηo Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο θαη επηινγήο θαη
ην Βαζκνινγηθφ ή ηo Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο .
5. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ
Β) ζα πξέπεη κέρξη ηηο 14 Απξηιίνπ, αθνύ ειέγμνπλ ηηο ζρεηηθέο γλσκαηεύζεηο γηα ηε λνκηκόηεηα
βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ, λα απνζηείινπλ θαηάζηαζε ζηελ νηθεία ΔΔΓΓΔ κε ηνπο
εμεηαδνκέλνπο πνπ ππέβαιαλ εκπξφζεζκα ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα
πξνθνξηθή εμέηαζε.
ηελ θαηάζηαζε αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία εμεηαδφκελνπ, ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ, ηα
εμεηαδφκελα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη επηινγήο (γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β), ε
θαηεχζπλζε θαη ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη επηινγήο ( γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ΓΔΛ) θαζψο θαη ηα
ηπρφλ εηδηθά καζήκαηα ζηα νπνία έρεη δειψζεη λα εμεηαζηεί. Δπίζεο ζηελ θαηάζηαζε ζα αλαγξάθεηαη ην
Λχθεην πξνέιεπζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ, δειαδή ην Γεληθφ Λχθεην ή ην ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β).
6. Μαδί κε ηελ θαηάζηαζε ( Λπθείνπ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία, απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΔΓΓΔ θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο θαηά
πεξίπησζε. Ζ ΔΔΓΔ ειέγρεη ηηο γλσκαηεύζεηο γηα ηε λνκηκόηεηά ηνπο βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ
δηαηάμεσλ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξνπνίεζεο ηεο ΔΔΓΓΔ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ
γλσκαηεχζεσλ, ε ΔΔΓΔ έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην νηθείν Λχθεην ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ ηεο γλσκάηεπζεο.
Αθνύ ζπγθεληξσζνύλ από ηελ ΔΔΓΓΔ ηα ζηνηρεία από όια ηα Λύθεηα, θαηαρσξνύληαη
όινη νη εμεηαδόκελνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β) ζε θαηαζηάζεηο αλά Βαζκνινγηθό ή Δηδηθό
Δμεηαζηηθό Κέληξν.
ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζα αλαγξάθνληαη φια ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ νη θαηαζηάζεηο ησλ Λπθείσλ (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β).
7. Αληίγξαθν ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ ή ηνπ Δηδηθνύ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, ν νπνίνο ζπγθξνηεί ηηο νηθείεο επηηξνπέο
απφ θαζεγεηέο – βαζκνινγεηέο απφ απηνχο πνπ δίδαμαλ ην εμεηαδφκελν κάζεκα έλα ηνπιάρηζηνλ
ζρνιηθφ έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, θαηά πξνηίκεζε απφ απηνχο πνπ έρνπλ αλάινγε εκπεηξία ζηελ
εμέηαζε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνέξρνληαη από ζρνιεία ηνπ
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ίδηνπ ή όκνξνπ λνκνύ. πληζηάηαη, όηαλ είλαη εθηθηό, γηα ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ, ν
νξηζκφο ηνπ εμεηαζηή – βαζκνινγεηή θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνινγεηή λα γίλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο φκνξσλ
λνκψλ ή φκνξεο Γ/λζεο Γ.Δ.. Οη εμεηαζηέο νξίδνληαη ιίγν πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη δελ αλαθνηλψλνληαη ζε θαλέλα ηξίην γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
8. Οη εμεηαδφκελνη, ζηα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο καζεηέο θαη απφθνηηνη ησλ ΓΔΛ θαζψο θαη
νη καζεηέο θαη απφθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ νκάδαο Β (γηα ηα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιήληα ζε θνηλά
ζέκαηα κε ηνπο καζεηέο ησλ ΓΔΛ) κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνπλ
πξνβιήκαηα αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), δπζαξζξίαο, ηξαπιηζκνύ, επηιεςίαο θαη θάζκα απηηζκνύ
θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο η ηνπ εδαθίνπ β θαη ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ κφλνπ ηεο αξηζκ. Φ.253/155439/Β6(ΦΔΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
εμεηάδνληαη γξαπηά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηεο
παξαπάλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Οη εμεηαδφκελνη πξνζέξρνληαη γηα εμέηαζε ζην Λχθεην ζην νπνίν
θνηηνχλ ή πνπ έρεη νξηζηεί σο εμεηαζηηθφ ηνπο θέληξν. Ζ εμέηαζε ησλ καζεηψλ απηψλ γίλεηαη ζε
μερσξηζηή αίζνπζα θαη εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο αξηζκ. Φ. 251/16888/Β6/9-2-2011 εγθπθιίνπ
καο.
Ζ. ΚΧΛΤΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΔΠΗΣΡΟΠΔ
1.
ηελ επηηξνπή εμέηαζεο ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζχδπγνο εμεηαδνκέλνπ ή φπνηνο έρεη ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο
κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε καζεηή πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηήλ ή θαζεγεηήο ιπθείνπ ζην νπνίν θνηηνχζε
ν εμεηαδφκελνο σο θπζηθψο αδχλαηνο καζεηήο.
2.
ε ιπθεηαθή επηηξνπή ή ζηελ επηηξνπή βαζκνινγηθνχ θέληξνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα είηε
επηηεξεηή είηε βαζκνινγεηή – αλαβαζκνινγεηή δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζχδπγνο εμεηαδφκελνπ ή
φπνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ κε καζεηή πνπ εμεηάδεηαη ζην
νηθείν ιχθεην ή βαζκνινγνχληαη ηα γξαπηά ηνπ ζην ίδην βαζκνινγηθφ θέληξν θαηά πεξίπησζε.
3.
ηελ ΔΔΓΓΔ δελ κπνξεί λα κεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζχδπγνο ππνςεθίνπ θαη
γεληθά φπνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ κε εμεηαδφκελν πνπ
εμεηάδεηαη ζε εμεηαζηηθφ θέληξν ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Γ.Δ. ή Δ.Δ.
4. Γελ κπνξεί λα είλαη Πξφεδξνο Β.Κ. φπνηνο έρεη ζχδπγν ππνςήθην ή ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ κε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ θαη
ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β΄.
Θ. ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΡΑΠΣΧΝ
Γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ ζα αθνινπζήζεη άιιε εγθχθιηνο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ε
δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο δηαθίλεζεο ησλ γξαπηψλ.
Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ -ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
1. Ζ Δπηηξνπή θάζε Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπηψλ θάζε καζήκαηνο απφ
ηηο νηθείεο ΔΔΓΓΔ, αθνχ θαηαγξάςεη ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε ηνλ αξηζκφ ησλ γξαπηψλ πνπ παξέιαβε απφ
θάζε Λχθεην – Δμεηαζηηθφ Κέληξν, αλακεηγλχεη ηα γξαπηά ησλ Λπθείσλ, ηα ηαμηλνκεί θαηά 25 ζε θαθέινπο
ζηελ πιάηε ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα ηνπνζεηεί ζηνλ εηδηθφ ρψξν πνπ έρεη
πξνεηνηκάζεη γηα πξψηε βαζκνιφγεζε. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ., ψζηε ζε
θάζε πεξίπησζε θάζε 25άδα γξαπηψλ λα πεξηιακβάλεη γξαπηά δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ πξνέιεπζεο.
2. Δλ ζπλερεία έλα ή δχν δέκαηα ησλ 25 γξαπηψλ, θαηά ηελ θξίζε θαη κε επζχλε ηνπ κέινπο πνπ
είλαη ζπληνληζηήο ησλ βαζκνινγεηψλ γηα ην κάζεκα ηελ επφκελε εκέξα απφ απηή πνπ εμεηάζηεθε,
βαζκνινγνχληαη πεηξακαηηθά γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζχγθιηζε ηεο θξίζεο ησλ βαζκνινγεηψλ θαη
αλαβαζκνινγεηψλ. Οη δηαπηζηψζεηο απφ ηελ πεηξακαηηθή απηή βαζκνιφγεζε γλσζηνπνηνχληαη θαη ζηνπο
βαζκνινγεηέο πνπ
ήηαλ δηθαηνινγεκέλα απφληεο, απφ ηελ πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε θαη ζα
βαζκνινγήζνπλ απηφ ην κάζεκα σο πξψηε ή δεχηεξε βαζκνιφγεζε ή αλαβαζκνιφγεζε ζην
ζπγθεθξηκέλν Β.Κ.
3. Αλ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο απφ ηελ Κ.Δ.Δ., ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα
δηαηππψλνληαη ηελ ίδηα εκέξα (πνπ γίλεηαη ε πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε) θαη δηαβηβάδνληαη κέζσ ησλ FAX
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(ή ησλ e-mail πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Β.Κ.) ζηελ Κ.Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ αλ θξηζεί αλαγθαίν
λα απαληεζνχλ απφ απηήλ ηελ επνκέλε ην πξσί. Σα εξσηήκαηα αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ ηίηιν ηνπ
Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ
θαη ην κάζεκα πνπ αθνξνχλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ
Αληηπξφεδξν ηνπ Β.Κ.
4. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ζην ζεκείν απηφ φηη είλαη απόιπηε αλάγθε ν θάζε βαζκνινγεηήο λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηεο επζύλεο ηνπ. Γη’ απηφ ε θξίζε ηνπ πξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ
ηπρφλ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη λα δηακνξθψλεηαη κε ςπρξαηκία, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, ρσξίο εμάξζεηο
απνγνήηεπζεο ή ελζνπζηαζκνχ. Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε φισλ φηη ηφζν ε απζηεξφηεηα φζν θαη ε
επηείθεηα απνκαθξχλνπλ απφ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε πνπ είλαη ν ζεκειηψδεο ζηφρνο. Ζ πιήξεο
ελεκέξσζε ηνπ βαζκνινγεηή ζην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε
ζσζηή απνηίκεζε ηεο απάληεζεο. Δίλαη επηβεβιεκέλν φινη νη βαζκνινγεηέο λα κεηέρνπλ ζηελ
πεηξακαηηθή βαζκνιφγεζε γξαπηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα
βαζκνιφγεζεο ή ε αλάγθε δηεπθξηλήζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ
αληηθεηκεληθνπνίεζε ηεο θξίζεο απφ φινπο. Δίλαη ζαθέο θαη ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε πεηξακαηηθή
βαζκνιφγεζε δελ έρεη σο ζηφρν ηελ επίιπζε ή αλάδεημε επηζηεκνληθψλ δηαθσληψλ αιιά ηελ
νκνγελνπνίεζε ηεο θξίζεο κεηά απφ ηελ αληαιιαγή πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζχλζεζε ησλ απφςεσλ ζηα
πιαίζηα ηεο θξαζενινγίαο ηνπ νηθείνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ πνπ
δηαηππψλνληαη ζ’ απηφ. 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.
ε φινπο ηνπο βαζκνινγεηέο ζα δηαλέκεηαη ην ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ θαηά κάζεκα πνπ ζα απνζηέιιεηαη απφ ηελ ΚΔΔ θάζε κέξα εμέηαζεο θαη ζην νπνίν ζα
θαίλεηαη ε αλαιπηηθή δνκή – αξίζκεζε – βαζκνιφγεζε θάζε (ππν)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, (ππν)εξσηεκάησλ θαη βαζκώλ.
5. Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία είλαη απηνλφεην φηη ε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θάζε
καζήκαηνο ζα αξρίδεη κεηά ηελ 12:00 κεζεκβξηλή ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο απφ απηή πνπ εμεηάζηεθε
φπσο δηεπθξηλίζηεθε ζην ΚΔΦ Σ. Με ηελ έλαξμε ηεο θαλνληθήο βαζκνιφγεζεο ε Δπηηξνπή παξαδίδεη
ζηνλ θάζε βαζκνινγεηή απφ έλα θάθειν, αθνχ ηνλ ρξεψζεη πξψηα ζην νηθείν βηβιίν ρξέσζεο. Ο πξψηνο
βαζκνινγεηήο, απνζπξφκελνο ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ηνπ βαζκνινγηθνχ θέληξνπ, αμηνινγεί έλα - έλα ηα
γξαπηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ 60/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΠΓ
12/2009, αλαγξάθεη κε θφθθηλν ζηπιφ ην βαζκφ θαη ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ζηνλ εηδηθφ ρψξν θάζε
γξαπηνχ θαη ππνγξάθεη ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ γξαπηνχ. Ο βαζκφο είλαη ζηελ θιίκαθα 0 – 100. Δθηζηάηαη
ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ησλ βαζκνινγεηψλ ζηελ αλαγξαθή ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ζηελ νξζή
άζξνηζε ησλ επί κέξνπο βαζκώλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ θάζε εξψηεζε θαη ζηε ζσζηή αλαγξαθή
ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ πνπ δίδνπλ ζηηο νηθείεο ζέζεηο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη ζην ζηέιερνο θαη ζην
απφθνκκα.
6. Ο πξψηνο βαζκνινγεηήο, αθνχ νινθιεξψζεη ηε βαζκνιφγεζε θαη ησλ 25 ηεηξαδίσλ ηνπ
θαθέινπ, επηζηξέθεη ην θάθειν ζηε γξακκαηεία ηνπ Β.Κ. θαη μερξεψλεηαη απφ ην βηβιίν ρξέσζεο. Ζ
δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε θάθειν, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε πξψηε βαζκνιφγεζε ησλ
γξαπηψλ θάζε καζήκαηνο. ηα γξαπηά θάζε θαθέινπ πνπ παξαδίδεηαη δηνξζσκέλνο απφ ηνλ α΄
βαζκνινγεηή, επηθαιχπηεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Β.Κ. κε αδηαθαλέο
απηνθφιιεην, θαη ν θάθεινο ηνπνζεηείηαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν γηα λα δνζεί γηα δεχηεξε βαζκνιφγεζε. Μεηά
ηα παξαπάλσ θαη γηα φζα γξαπηά θάζε καζήκαηνο έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε βαζκνιφγεζε αξρίδεη ε
δεχηεξε βαζκνιφγεζε. Ο δεχηεξνο βαζκνινγεηήο ζεκεηψλεη κε πξάζηλν ζηπιφ ειιείςεηο, ζθάικαηα,
αδπλακίεο ή αηέιεηεο πάλσ ζην γξαπηφ θαη αλαγξάθεη ην βαζκφ θαη ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ζηνλ εηδηθφ
ρψξν θάζε γξαπηνχ. Όηαλ νινθιεξώζεη ηε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ, ηα παξαδίδεη ζηελ επηηξνπή
ηνπ Β.Κ.
7. Καηά ηελ θαηαλνκή ησλ θαθέισλ ζηνπο δεχηεξνπο βαζκνινγεηέο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα
λα κε δνζεί ν ίδηνο θάθεινο ζηνλ θαζεγεηή πνπ ηνλ ρξεψζεθε ζε πξψηε βαζκνιφγεζε. Γηα ην ιφγν απηφ
ζηελ πιάηε θάζε θαθέινπ αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο θάζε βαζκνινγεηή πξψηνπ ή δεχηεξνπ θαηά
πεξίπησζε θαηά ην ρξφλν πνπ ηνπ παξαδίδεηαη γηα βαζκνιφγεζε.
Ζ δεχηεξε βαζκνιφγεζε είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν
απφ απηφλ πνπ γίλεηαη ε πξψηε βαζκνιφγεζε.
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εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 θάζε βαζκνινγεηήο κπνξεί λα
δηνξζώλεη κέρξη ηξηαθόζηα γξαπηά γηα πξώηε βαζκνιφγεζε θαη κέρξη ηξηαθόζηα γξαπηά γηα
δεύηεξε βαζκνιόγεζε. ε πνιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, φπσο έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηδάμεη ην κάζεκα θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
Βαζκνινγηθνχ θέληξνπ κπνξεί λα επηηξαπεί ζε βαζκνινγεηέο ε βαζκνιφγεζε πεξηζζνηέξσλ γξαπηψλ
γηα πξψηε θαη δεχηεξε βαζκνιφγεζε.
8. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεύηεξεο βαζκνιόγεζεο, απνζθξαγίδεηαη από ηε
γξακκαηεία ν βαζκόο ηνπ α΄ βαζκνινγεηή θαη
α) εθφζνλ ε γξακκαηεία δηαπηζηψζεη φηη ε δηαθνξά ησλ βαζκψλ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ είλαη κηθξφηεξε
ή ίζε ησλ 12 κνλάδσλ παξαδίδεη ηα γξαπηά ζην εηδηθό ζπλεξγείν ειέγρνπ, ην νπνίν πξνρσξά ζε
νπηηθφ έιεγρν ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ α΄ θαη ηνπ β΄ βαζκνινγεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, φηη ππάξρεη
πιήξεο αληηζηνηρία ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ πνπ έβαιαλ νη δχν
βαζκνινγεηέο αλάκεζα ζην ζηέιερνο θαη ζην απφθνκκα, ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ αζξνηζκάησλ.
ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ζηειέρνπο θαη
απνθφκκαηνο, θαιείηαη αλαιφγσο ν α΄ ή β΄ βαζκ/ηήο γηα λα ηελ απνθαηαζηήζεη.
Μεηά ηνλ αλσηέξσ νπηηθφ έιεγρν απνθφπηεηαη ην απφθνκκα, απνθαιχπηνληαη 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 θαηαρψξηζε
πιεθηξνινγείηαη ε αλαιπηηθή θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο θαη ην πξφγξακκα εμάγεη κφλν ηνπ ηα νξηδφληηα
ππνζχλνια αλά ζέκα. Σνλ ηειηθφ ζπλνιηθφ βαζκφ ηνλ θαηαρσξίδεη ν ρεηξηζηήο απφ ην απφθνκκα θαη
απηφκαηα ηνλ ππνινγίδεη θαη ην πξφγξακκα. Δπίζεο θαηαρσξίδνληαη θαη νη Κσδηθνί Αξηζκνί ησλ δχν
βαζκνινγεηψλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ βαζκνχ πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη ηνπ βαζκνχ πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ν ρεηξηζηήο, θαιείηαη ν α΄ ή β΄
βαζκνινγεηήο γηα λα ηελ απνθαηαζηήζεη, αθνχ θαιπθζνχλ μαλά ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. ηε
ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαησηέξσ παξαγξάθνπ 9.
β) εθφζνλ ε γξακκαηεία δηαπηζηψζεη φηη ε δηαθνξά ησλ βαζκψλ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ είλαη
κεγαιχηεξε ησλ 12 κνλάδσλ, ηφηε θαιχπηνληαη κε καχξα απηνθφιιεηα νη βαζκνί ηνπ α΄ θαη β΄ βαζκ/ηή
θαη ην γξαπηφ παξαδίδεηαη ζηνλ γ΄ βαζκ/ηή. Αθνχ ν γ΄ βαζκ/ηήο βαζκνινγήζεη κε καχξν ζηπιφ θαη κε ηελ
ίδηα δηαδηθαζία ηνπ β΄ βαζκ/ηή, ε γξακκαηεία απνζθξαγίδεη ηνπο βαζκνχο ηνπ α΄ θαη β΄ βαζκνινγεηή θαη
παξαδίδεη ην γξαπηφ ζην εηδηθφ ζπλεξγείν ειέγρνπ, ην νπνίν πξνρσξά ζε νπηηθφ έιεγρν ηεο βαζκνινγίαο
ηνπ α΄, β΄ θαη γ΄ βαζκνινγεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, φηη ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ηεο
αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ πνπ έβαιαλ νη ηξεηο βαζκνινγεηέο αλάκεζα ζην
ζηέιερνο θαη ζην απφθνκκα, ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ αζξνηζκάησλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ
εληνπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζηειέρνπο θαη απνθφκκαηνο, θαιείηαη ν α΄, β΄ή γ΄ βαζκ/ηήο γηα λα
ηελ απνθαηαζηήζεη.
Μεηά ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο βαζκνινγίαο θαη ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ, απνθφπηεηαη ην απφθνκκα,
απνθαιχπηνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ Ζ/Τ ε αλαιπηηθή
βαζκνινγία θαη ησλ ηξηώλ βαζκνινγεηώλ κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΩΡ». Καηά ηελ θαηαρψξηζε πιεθηξνινγείηαη ε αλαιπηηθή θαηαλνκή ηεο
βαζκνινγίαο θαη ην πξφγξακκα εμάγεη κφλν ηνπ ηα νξηδφληηα ππνζχλνια αλά ζέκα. Σνλ ηειηθφ ζπλνιηθφ
βαζκφ ηνλ θαηαρσξίδεη ν ρεηξηζηήο απφ ην απφθνκκα θαη απηφκαηα ηνλ ππνινγίδεη θαη ην πξφγξακκα.
Δπίζεο θαηαρσξίδνληαη θαη νη Κσδηθνί Αξηζκνί ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ
εληνπηζηεί θάπνηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ βαζκνχ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην πξφγξακκα θαη ηνπ βαζκνχ
πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ν ρεηξηζηήο, θαιείηαη ν αληίζηνηρνο βαζκνινγεηήο γηα λα ηελ απνθαηαζηήζεη, αθνχ
θαιπθζνχλ μαλά ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.
Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηπρφλ ιάζνπο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηνλ νπηηθφ
έιεγρν ή ηελ θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ε δηφξζσζε ζα γίλεηαη κφλν κε
ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ παξνπζία ηνπ αληίζηνηρνπ βαζκνινγεηή ή ηνπ
ππεχζπλνπ θαηαρψξηζεο θαη κε ζαθέζηαηε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ή ζέκα, ηνπ νπνίνπ ν
βαζκφο απνθαηαζηάζεθε ζην νξζφ. Λφγσ έιιεηςεο ρψξνπ, ε ζθξαγίδα θαη ε ππνγξαθή ζα ηεζνχλ ζην
πάλσ κέξνο ηεο εμσηεξηθήο φςεο ηνπ εμσθχιινπ ηνπ ηεηξαδίνπ θαη ζην ζηέιερνο θαη ζην απφθνκκα θαη
φρη ζηελ εζσηεξηθή φςε ηνπ εμσθχιινπ.
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΣΗΚΑ, γηα ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο-θαηαρψξηζεο ηεο βαζκνινγίαο πξέπεη λα
πξνζερζνχλ ηα εμήο:
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α) ζηα ηεηξάδηα ζα θαηαρσξίδεηαη εθηφο απφ ην ζπλνιηθφ βαζκφ θαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία, φπσο απηή
εκθαίλεηαη ζηα ζέκαηα θαη ζην ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ θαηά
κάζεκα πνπ ζα απνζηέιιεηαη απφ ηελ ΚΔΔ θάζε κέξα.
β) κε βάζε απηφ ην ΔΝΣΤΠΟ θαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Β.Κ. ζα ξπζκίδνληαη ζην ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ νη
παξάκεηξνη θαηαρψξηζεο βαζκνινγίαο γηα θάζε κάζεκα.
γ) εηδηθφ ζπλεξγείν ζα ειέγρεη νπηηθά ηελ αληηζηνηρία ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο αλάκεζα
ζην ζηέιερνο θαη ζην απφθνκκα κεηά ηε βαζκνιφγεζε απφ ηνλ α΄ θαη β΄ βαζκ/ηή. Γηα ηα γξαπηά πνπ
ρξεηάζηεθαλ αλαβαζκνιφγεζε ν νπηηθφο έιεγρνο θαη ησλ ηξηψλ βαζκνινγηψλ ζα γίλεη κφλν κεηά ηε
βαζκνιφγεζε ηνπ γ΄ βαζκ/ηή θαη πάλησο πξηλ ηελ θαηαρψξηζε ζην ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ.
δ) νη βαζκνινγεηέο γηα ηα θνπηάθηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε (ππν)εξψηεκα ζα ζπκπιεξψλνπλ βαζκφ [θαη
κεδέλ (0)] θαη ζην ζηέιερνο θαη ζην απφθνκκα ζχκθσλα κε ην ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ, ελψ ζηα θνπηάθηα πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε (ππν)εξψηεκα ζα
ζπκπιεξψλνπλ Υ (δελ ζα ηα αθήλνπλ θελά).
9. Σα απνθφκκαηα ησλ ηεηξαδίσλ ζηα νπνία ε δηαθνξά ησλ βαζκψλ ηνπ α΄ θαη β΄ βαζκνινγεηή
είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 12 κνλάδσλ, θαζψο θαη απηά πνπ αλαβαζκνινγήζεθαλ, παξαδίδνληαη ζηε
Γξακκαηεία, ε νπνία αθνχ απνθαιχςεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ ηεηξαδίσλ ρσξίδεη ηα απνθφκκαηα κε
βάζε ηνλ θσδηθφ ιπθείνπ θαη ηα ηνπνζεηεί ζηνπο νηθείνπο θαθέινπο θαηά ιχθεην.
10. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη ηελ αλαγσγή ηεο
ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα, γίλεηαη έιεγρνο απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Β.Κ. γηα ηε ζσζηή αλαγσγή ηεο
βαζκνινγίαο. Μεηά ηε δηφξζσζε ησλ ελδερφκελσλ ιαζψλ, ηνπνζεηνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζηνλ εηδηθφ
θάθειν γηα θάζε Λχθεην πξνέιεπζεο (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ) δχν αληίγξαθα ηεο εηδηθήο θαηάζηαζεο βαζκνινγίαο
ηνπ θάζε καζήκαηνο καδί κε ηα αληίζηνηρα απνθφκκαηα ησλ ηεηξαδίσλ ηνπ καζήκαηνο.
11. Ο Πξφεδξνο ηνπ Β.Κ. κεηά ηελ νινθιήξσζε θαηά ηα αλσηέξσ ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ
καζεκάησλ απνζηέιιεη:
α) ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
(Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 – 151 80 ΜΑΡΟΤΗ) δηζθέηα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ηνπ θάζε καζήκαηνο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαηά Λχθεην (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ) θαη νη θσδηθνί ησλ βαζκνινγεηψλ.
Γηα ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ ρξφλν απνζηνιήο ησλ βαζκψλ ζηελ Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ζα δνζνχλ νδεγίεο ζε άιιε εγθχθιηφ καο.
β) ηηο νηθείεο ΔΔΓΓΔ ηνπο αλσηέξσ θαθέινπο ησλ Λπθείσλ (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ) αξκνδηφηεηάο ηνπο
θαη δηζθέηα θαηά Λχθεην κε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ καζεκάησλ. Ζ απνζηνιή ζηελ νηθεία
ΔΔΓΓΔ γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Θ ηεο παξνχζαο θαη κε
επζχλε ηεο νηθείαο ΔΔΓΓΔ.
Ζ απνζηνιή ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο φζσλ εμεηάζζεθαλ σο ππνςήθηνη κε αλαπεξία θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είηε ζε Βαζκνινγηθφ θέληξν είηε ζε εηδηθφ εμεηαζηηθφ θέληξν γίλεηαη κε επζχλε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο επηηξνπήο εμέηαζεο ζπγθεληξσηηθά γηα φια ηα καζήκαηα θαηά Λχθεην (ΓΔΛ ή
ΔΠΑΛ) ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ησλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο.
12. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαηαζηάζεσλ
θαη ησλ απνθνκκάησλ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ παξαβάιινπλ ηα βαζκνινγηθά ζηνηρεία ησλ θαηαζηάζεσλ
κε απηά ησλ απνθνκκάησλ θαη πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν (αληηπαξαβνιή) ηεο νξζήο κεηαθνξάο ηνπ
ζπλνιηθνχ βαζκνχ θαη ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα ηππσζεί από ηε δηζθέηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΝΔΣΧΡ ζε ζρέζε κε ηα απνθφκκαηα ησλ γξαπηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ
θαηάζηαζε ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο αληίζηνηρνο έιεγρνο (αληηπαξαβνιή) ηεο βαζκνινγίαο ησλ
ππνςεθίσλ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β΄ ζα γίλεη απφ ην Γηεπζπληή θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ΔΠΑΛ
θνίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Δθφζνλ δηαπηζησζεί δηαθνξά ζην ζπλνιηθφ βαζκφ ή ζηελ αλαιπηηθή
βαζκνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζην απφθνκκα θαη ζην ζπλνιηθφ βαζκφ ή ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία πνπ
αλαγξάθεηαη ζηελ εηδηθή θαηάζηαζε, ε ΛΔΔ επηθνηλσλεί κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Κ. γηα ηα πεξαηηέξσ.
13. Ζ Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
αθνχ θαηαρσξίζεη ηε βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, κε βάζε ηηο δηζθέηεο
πνπ παξαιακβάλεη θάζε θνξά, θαη πξνβεί ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο ειέγρνπο, εθηππψλεη κεραλνγξαθηθέο
θαηαζηάζεηο θαηά Λχθεην θαη ηηο απνζηέιιεη ζην νηθείν Β.Κ. ζην νπνίν γίλεηαη παξαβνιή απφ ηα ζηειέρε
ησλ γξαπηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο νπνίαο απνθαιχπηνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ θαηφρσλ ζηα
ζηειέρε απηά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ γηα φια ηα καζήκαηα, ε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο
Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ εθηππψλεη ηηο νξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζε
θάζε Λχθεην (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ). ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ζσζηήο θαηαρψξηζεο
ελεκεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ιάζνπο, φινη νη απνδέθηεο θαη ην ιάζνο δηνξζψλεηαη κφλν
κέζσ ησλ Β.Κ. θαη κεηά ηε δηαζηαπξσκέλε δηαπίζησζή ηνπ.
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14. Ζ Δπηηξνπή Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο παξαδίδεη ηα
γξαπηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο νηθείαο ΔΔΓΓΔ, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ θχιαμή ηνπο ζε θαηάιιειν ρψξν
ζρνιηθήο κνλάδαο ή άιινπ δεκφζηνπ θηηξίνπ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο. Σα γξαπηά θπιάζζνληαη κέρξη 15
Μαΐνπ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νπφηε θαη θαηαζηξέθνληαη κε πξάμε ηεο ΔΔΓΓΔ (άξζξν 26 Π.Γ
60/2006 (ΦΔΚ 65-Α΄).
Οη θ.θ. Πεξηθεξεηάξρεο, ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα παξαθαινχληαη γηα ηελ παξνρή
θάζε ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο ζηήξημεο ζηηο ΔΔΓΓΔ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.
Οη θ.θ. Γηεπζπληέο Γ.Δ. παξαθαινχληαη γηα ηελ επίδνζε ηεο παξνχζαο ζηνπο πξνέδξνπο ησλ
Βαζκνινγηθψλ Κέληξσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ
θαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ Λπθεηαθψλ επηηξνπψλ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ

Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1) Γξαθεία θαο Τπνπξγνχ
2) Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. Η.Παλάξεηνπ
3) Γξαθείν Τθππνπξγνχ θαο Δ. Υξηζηνθηινπνχινπ
4) Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
5) Γξαθείν θθ Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
6) Γ/λζε πνπδψλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο
7) Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο
8) Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθ/ζεο
9) Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
10) Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ – Σκήκα Β
11)Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ
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