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Θέµα: Απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου στα µαθήµατα που εξετάζονται
σε πανελλήνιο επίπεδο και πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆Α Β΄ (σχολ. έτους 2011-2012)

Οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων ηµερήσιων και εσπερινών διενεργούνται
σε µαθήµατα που εξετάζονται γραπτά είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας είτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα µαθήµατα
αυτά µετέχουν ισότιµα στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του απολυτηρίου .
Αντίθετα οι απολυτήριες εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) γίνονται µόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο.
Σχετικά µε τη διενέργεια των εξετάσεων στα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) ή σχετικά µε τη λήψη ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ η αρµοδιότητα για οποιαδήποτε διευκρίνιση
ή πληροφορία ανήκει στη ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε του Υπουργείου Παιδείας.
Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα
µαθήµατα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄).
Στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης που διενεργούνται σε πανελλήνιο επίπεδο µπορούν να
λαµβάνουν µέρος εκτός των µαθητών ΓΕΛ και των κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
προηγούµενο έτος, οι µαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄).
Θεωρούµε χρήσιµο για τα ΓΕΛ να διευκρινίσουµε τους όρους «τελειόφοιτος» και «απόφοιτος» για την
καλύτερη εφαρµογή της παρούσας και κάθε άλλης εγκυκλίου. Ο όρος «τελειόφοιτος» συµπίπτει µε τον όρο
«µαθητής τελευταίας τάξης» και µε αυτόν νοούνται τόσο οι µαθητές της τελευταίας τάξης όσο και εκείνοι που φοίτησαν
στην τάξη αυτή προηγούµενο έτος και δεν έχουν λάβει απολυτήριο, ανεξάρτητα αν φοίτησαν πάλι στην τελευταία τάξη
ή απλά µετέχουν στις τελικές εξετάσεις. Με τον όρο «απόφοιτος» νοείται ο εξεταζόµενος που έχει αποκτήσει
απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε προηγούµενο έτος από αυτό στο οποίο
συµµετέχει στις εξετάσεις.
Οι υποψήφιοι µε τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή
σε σχολές και τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπ/σης πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και βεβαίωσης πρόσβασης. Σε
περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η συµµετοχή τους στις πανελλήνιες
εξετάσεις θεωρείται άκυρη και δεν τους χορηγείται βεβαίωση πρόσβασης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 – Α΄) από το σχολικό έτος
2005-2006 τα µαθήµατα της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και της ∆΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών
Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και σε κοινά θέµατα ορίζονται σε έξι (6). Τα µαθήµατα που εξετάζονται
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σε πανελλήνιο επίπεδο σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ.63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921 -Β΄) Υπουργικής Απόφασης
είναι κατεύθυνσης και γενικής παιδείας, καθώς και το µάθηµα επιλογής της Γ΄ τάξης «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας». Οι
µαθητές και οι απόφοιτοι ΓΕΛ εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο στα τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο
(2) µαθήµατα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η «Νεοελληνική Γλώσσα» και το άλλο
είναι αυτό που επιλέγουν από τα µαθήµατα: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου, Μαθηµατικά και
Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.
Από το σχολικό έτος 2010-2011 σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια στο
µάθηµα επιλογής Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, το
οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια να είναι υποχρεωτικά το µάθηµα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής.
Αντίστοιχα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) εξετάζονται πανελλήνια σε έξι (6) µαθήµατα ως ακολούθως:
-Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά ΙΙ (Μαθηµατικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) και Φυσική ΙΙ (Φυσική
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης), τα οποία είναι µαθήµατα υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους.
- ένα µάθηµα που επιλέγουν από τα: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου, Μαθηµατικά και Στοιχεία
Στατιστικής, Βιολογία Ι (Βιολογία γενικής παιδείας), Βιολογία ΙΙ (Βιολογία θετικής κατεύθυνσης) και Αρχές Οικονοµικής
Θεωρίας. Σε περίπτωση που προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο τότε υποχρεούνται να επιλέξουν και
να εξεταστούν σε δύο µαθήµατα από τα παραπάνω και συγκεκριµένα στα: Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και Μαθηµατικά
και Στοιχεία Στατιστικής.
- δυο µαθήµατα ειδικότητας (τα οποία εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄
των ΕΠΑΛ)

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) για εισαγωγή σε Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωµα να επιλέξουν επιστηµονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο και
στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου πεδίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθµ.
Φ253/28934/Β6/ (ΦΕΚ 391 Β΄-30-3-2006) και στη Φ.253/27456/Β6(ΦΕΚ 493 Β΄ /18-3-09) Υ.Α, τις οποίες σας έχουµε
αποστείλει.
Θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι αν προτίθενται να επιλέξουν το 5ο Επιστηµονικό πεδίο, το µάθηµα γενικής παιδείας
στο οποίο εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι τα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον
εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και στο µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας».
Όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ που θα συµµετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ
έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση - ∆ήλωση, µε την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συµµετοχή τους στις εν
λόγω εξετάσεις και αναλυτικότερα:
α)Οι υποψήφιοι ΓΕΛ το δεύτερο µάθηµα Γενικής Παιδείας, το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και την
κατεύθυνσή τους
β)Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ το µάθηµα επιλογής Γενικής Παιδείας ή/και το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής
Θεωρίας» και την ειδικότητά τους.
Οι παραπάνω Αιτήσεις - ∆ηλώσεις των υποψηφίων είναι σηµαντικές και δεσµευτικές, αφού το µάθηµα
γενικής παιδείας, όπως και παραπάνω αναφέραµε, επηρεάζει την επιλογή επιστηµονικών πεδίων, το δε µάθηµα
επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» είναι το πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας του 5ου επιστηµονικού πεδίου.
Επισηµαίνεται ότι αν ο υποψήφιος δεν πάρει µέρος στην εξέταση µαθήµατος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας,
επιλογής ή ειδικότητας (προκειµένου για υποψηφίους ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλήνιο
επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριµένο µάθηµα και πήρε γραπτό βαθµό µηδέν (0).
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι εφόσον ο εξεταζόµενος έχει δηλώσει ότι στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας»
θα εξεταστεί σε πανελλήνιο επίπεδο, ο βαθµός του προσµετράται για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση,
ανεξάρτητα των επιστηµονικών πεδίων που θα επιλέξει. Αντίθετα, δεν λαµβάνεται υπόψη αν δεν δήλωσε εξέταση σε
πανελλήνιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει σχολές του πέµπτου (5ου)
επιστηµονικού πεδίου. Σε περίπτωση που, αν και δήλωσε, δεν προσέλθει στην εξέταση του µαθήµατος «Αρχές
Οικονοµικής Θεωρίας» τότε βαθµολογείται µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0).
H σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων µας. Στα
πλαίσια αυτά σας παρακαλούµε να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο
συντονισµό και οργάνωση των εξετάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και τις οδηγίες της παρούσας
εγκυκλίου.

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι εξετάσεις διενεργούνται:
Α) για τα Γενικά Λύκεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του Π.∆ 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α΄), του Π.∆ 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α΄), του Π.∆ 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α΄), του Π.∆.
21/2011 (ΦΕΚ 72 Α΄), του Π∆ 41/2011 (ΦΕΚ 107 Α΄) και της Φ.253/155439/Β6 Υ.Α. (ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009), τα
οποία σας έχουν αποσταλεί. Θα σας αποσταλεί, µόλις υπογραφεί, πρόσφατο Π∆, που προωθείται για υπογραφή, το
οποίο αποτελεί την τελευταία τροποποίηση του Π.∆. 60/2006 και προσαρµόζεται στην κατάργηση των Γραφείων ∆.Ε.
και στην κατάταξη των εκπαιδευτικών στο νέο βαθµολόγιο (όπου βαθµός Α΄, γίνεται βαθµός τουλάχιστον ∆΄).
Β) για τα ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β΄ ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3748/09(ΦΕΚ 29Α΄) και τις αριθ.
Φ253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493Β΄) και Φ253/13844/Β6/2009(ΦΕΚ 265Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις.
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Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1. Οι πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) ανά ∆/νση ∆.Ε., τα οποία θα οριστούν
µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.∆. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.21/2011.
Εξεταστικά Κέντρα θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση:
α) Για τις εξετάσεις των ηµερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων: συγκεκριµένα σχολικά συγκροτήµατα στα
οποία στεγάζονται ηµερήσια Γενικά Λύκεια δηµόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισµικά που έχουν µαθητές στη
Γ΄ τάξη και ηµερήσιες Λυκειακές Τάξεις που έχουν µαθητές στην τελευταία τάξη.
β) Για τις πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων ηµερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) τα ηµερήσια
ΓΕΛ που θα οριστούν µε την ανωτέρω απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπ/σης (η οποία
κοινοποιείται στο ∆ιευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. και στο ∆ιευθυντή του ΕΠΑΛ), για τα µαθήµατα
που θα εξεταστούν σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Κατά τον ορισµό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι όλοι οι υποψήφιοι ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ του ίδιου ΕΠΑΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ.
Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ µπορεί να εξετάζονται οι υποψήφιοι ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ περισσοτέρων του
ενός ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ιευθυντής κάθε ΕΠΑΛ ενηµερώνει µε ονοµαστική κατάσταση τον ∆ιευθυντή του ΓΕΛ
που έχει οριστεί ως Ε.Κ. για τους υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ που εξετάζονται πανελλήνια καθώς και για τα
εξεταζόµενα µαθήµατα. (Τα µαθήµατα ειδικότητας θα εξεταστούν σε άλλα εξεταστικά κέντρα κοινά µε τους υποψηφίους
της ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ των ΕΠΑΛ).
2. ∆εν θα χρησιµοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:
α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
β) Τα µειονοτικά σχολεία.
Στα σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, αφού οι µαθητές τους θα εξετασθούν στο σχολείο στο
οποίο φοιτούν για όλα τα µαθήµατα σε θέµατα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Οι µαθητές των
Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – ∆ήλωση προκειµένου να εξεταστούν
σε πανελλήνιο επίπεδο στα αντίστοιχα µαθήµατα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης του Κεφαλαίου Ζ΄, αν
πρόκειται για εξεταζόµενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση - ∆ήλωση, αν
εξετάζονται γραπτά.
3. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερήσιων ΓΕΛ σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή
αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Κατά τον ορισµό των Ε.Κ. πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι του ίδιου εσπερινού
ΓΕΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο Ε.Κ. Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο Ε.Κ. µπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από
περισσότερα του ενός εσπερινού ΓΕΛ.
4. Για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους είναι χρήσιµο όπως οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, σε
συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές ∆.Ε., διερευνήσουν τη δυνατότητα σύµπτυξης των εξεταστικών κέντρων (Ε.Κ.), όπου
αυτό είναι εφικτό. Σε καµµία περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να δηµιουργηθούν προβλήµατα στους υποψήφιους και να
διαταραχθεί η εξεταστική διαδικασία. Όπου τυχόν συµπτυχθούν Ε.Κ., ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων σε κάθε
κέντρο θα πρέπει να παραµείνει διαχειρίσιµος και περιορισµένος για πρακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους.
Εφόσον ο αριθµός των µαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά είναι σχετικά µικρός, ο
Περιφερειακός ∆/ντής Εκπ/σης, συνεκτιµώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί
υπόψη το προηγούµενο έτος για το ίδιο θέµα για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, µπορεί
µε ευθύνη του να ορίζει το πλησιέστερο Γενικό Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο για τους µαθητές των Λυκείων ή των
Λυκειακών αυτών τάξεων. Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον µέγιστο δυνατό βαθµό το
αδιάβλητο των εξετάσεων. Γενικότερα, επειδή φέτος ο αριθµός των υποψηφίων είναι µικρότερος από πέρυσι, θεωρείται
εύλογο να µειωθεί ανάλογα και ο αριθµός των Ε.Κ. , κυρίως στα αστικά κέντρα και όπου αυτό είναι εφικτό.
5. Οι αποφάσεις ορισµού των εξεταστικών κέντρων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1, θα εκδοθούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και θα κοινοποιηθούν
άµεσα και σε κάθε περίπτωση πριν τις 10 Απριλίου στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων,
(αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συµπληρωµένο το συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 1
µαζί µε τις αποφάσεις) προκειµένου τα σχολεία των οποίων οι µαθητές θα εξεταστούν σε άλλο Λύκειο να εξαιρεθούν
από την κατάσταση των Εξεταστικών Κέντρων που θα παραλαµβάνουν θέµατα. Στην απόφαση ορισµού των Ε.Κ. θα
αναφέρονται τα οριζόµενα Ε.Κ. και τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι των οποίων θα εξεταστούν στα οριζόµενα Ε.Κ.
Τονίζεται ότι για τους µαθητές που θα εξεταστούν, σύµφωνα µε τα παραπάνω σε άλλο Λύκειο εφαρµόζονται, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και της αριθµ.
2/355272/0022/ Κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1163 Β΄-117-2007).
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε. Οι εξεταζόµενοι πρέπει να
προσέρχονται στις αίθουσες το αργότερο µισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων.
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτούνται µε την αντίστοιχη για καθένα απ΄
αυτά διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων:
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1.

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων.
Χρέη περιφερειακού επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης. Ο
περιφερειακός επόπτης εξετάσεων έχει την γενική εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας. Στα πλαίσια
αυτών των αρµοδιοτήτων ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ορίζει τα Ε.Κ. (βλ. ΚΕΦ Β΄), συγκροτεί µε
απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων ∆ιευθυντών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές
Εξετάσεων ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕ∆∆Ε). Για τις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε που υπάγονται στην
αρµοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία µε τους οικείους ∆ιευθυντές ∆.Ε, για τη µετακίνηση εκπαιδευτικών
µεταξύ όµορων ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθµολογητές ή ως µέλη της
επιτροπής εξέτασης υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕ∆∆Ε κατά τη
διακίνηση των γραπτών δοκιµίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθµολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθµών
και των αποκοµµάτων των γραπτών δοκιµίων από τα βαθµολογικά κέντρα προς τις ΕΕ∆∆Ε. Ο Περιφερειακός Επόπτης
Εξετάσεων συνεπικουρείται από τον οικείο Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης και
σε περίπτωση κωλύµατος από το νόµιµο αναπληρωτή του, καθώς και από έναν ∆ιοικητικό Υπάλληλο ή καθηγητή ∆.Ε.
της οικείας Περιφερειακής ∆/νσης Εκπαίδευσης.
2.

Επιτροπή Εξετάσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕ∆∆Ε).
Η ΕΕ∆∆Ε συγκροτείται σε κάθε ∆/νση ∆.Ε., µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και έχει
αρµοδιότητα για όλα τα Γενικά Λύκεια, ηµερήσια και εσπερινά, που υπάγονται στην οικεία ∆/νση ∆.Ε. και αποτελείται
από :
i) Το ∆ιευθυντή ∆.Ε. της οικείας ∆/νσης ∆.Ε ως πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύµατος το νόµιµο αναπληρωτή του ή
καθηγητή µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄.
ii) ∆υο Σχολικούς Συµβούλους ή καθηγητές ∆.Ε µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται :
• ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ∆.Ε ως γραµµατέας.
• ένας βοηθός γραµµατέας
• ένας χειριστής του συστήµατος λήψης των θεµάτων
• ένας σύνδεσµος, κατά προτίµηση εκπαιδευτικός, της ΕΕ∆∆Ε µε το οικείο Βαθµολογικό κέντρο (ή το χώρο
συγκέντρωσης των γραπτών δοκιµίων όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης) για τη διακίνηση των γραπτών και
• ένας οδηγός για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθµολογιών.
Αν τα εξεταστικά κέντρα αρµοδιότητας της ΕΕ∆∆Ε Γενικών Λυκείων είναι περισσότερα από επτά (7) και µέχρι
δέκα τέσσερα (14) µπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραµµατέας. Αν είναι περισσότερα από δέκα τέσσερα (14)
και µέχρι είκοσι ένα (21), τρίτος βοηθός γραµµατέας κ.ο.κ
Ο σύνδεσµος της ΕΕ∆∆Ε µε το Β.Κ και ο οδηγός µπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε ηµέρα εξετάσεων.
Ειδικά στην Αττική και Θεσσαλονίκη συγκροτούνται τόσες ΕΕ∆∆Ε όσες είναι και οι αντίστοιχες ∆/νσεις Β/θµιας
Εκπ/σης, δηλαδή µία ΕΕ∆∆Ε σε κάθε ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης.
Επειδή οι ΕΕ∆∆Ε κατά τις ηµέρες των εξετάσεων, εκτός των άλλων, θα είναι ο µοναδικός κρίκος επικοινωνίας της
Κεντρικής Επιτροπής και των Λυκειακών Επιτροπών, για την έγκαιρη αποκατάσταση αυτής της επικοινωνίας και
προκειµένου να αρχίσει να λειτουργεί ο µηχανισµός µε δοκιµαστικές εκποµπές, θα πρέπει µέχρι 10 Απριλίου 2012, ο
κάθε Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µετά από συνεργασία µε τους οικείους ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης:
α) Να συγκροτήσει τις ΕΕ∆∆Ε ευθύνης του και να ορίσει σε καθεµιά τους βοηθούς γραµµατείς που θα έχουν
επαφή µε τα λύκεια της κάθε ∆/νσης.
β) Να γνωστοποιήσει στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων (αποστέλλοντας
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συµπληρωµένο το συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ 2 και όχι τις
αποφάσεις) τα στοιχεία του προέδρου και του γραµµατέα της κάθε ΕΕ∆∆Ε, ο οποίος θα είναι και ο σύνδεσµος της
κάθε ΕΕ∆∆Ε µε το Κέντρο Εκποµπής και τα τηλέφωνα µε τα οποία θα γίνεται η επικοινωνία.
Οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο και τα τηλέφωνα που θα επικοινωνούν οι Γραµµατείς των ΕΕ∆∆Ε µε το Κέντρο
Εκποµπής θα σας γνωστοποιηθούν περί το τέλος Απριλίου µαζί µε το πρόγραµµα των δοκιµαστικών εκποµπών.
Επισηµαίνεται ότι, επειδή µπορεί να αποστέλλονται θέµατα των πανελληνίων εξετάσεων και στις ΕΕ∆∆Ε, καλό
είναι οι τελευταίες µε ευθύνη του Προέδρου να συνεδριάζουν σε ελεγχόµενο χώρο κατά τη διάρκεια µετάδοσης των
θεµάτων και µέχρι την ώρα δυνατής αποχώρησης των υποψηφίων.
3.

Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων.
Στα Γενικά Λύκεια, ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά που θα ορισθούν ως Ε.Κ. ορίζεται η τριµελής Λυκειακή Επιτροπή
Εξετάσεων από τον ∆ιευθυντή της ∆/νσης ∆.Ε., στον οποίο ανήκει η αρµοδιότητα του Λυκείου. Με την ίδια Απόφαση
ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέα της Επιτροπής.
Η επιτροπή αυτή για τα ∆ηµόσια Λύκεια αποτελείται από:
α) Το ∆ιευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύµατος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του
οικείου Λυκείου µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ και σε περίπτωση κωλύµατος από καθηγητή άλλου Λυκείου µε βαθµό
τουλάχιστον ∆΄ ως πρόεδρο.
β) ∆ύο (2) καθηγητές ∆.Ε. κατά προτίµηση από άλλο Λύκειο.
Με την ίδια απόφαση ο οικείος ∆/ντής της ∆/νσης ορίζει :
- Το Γραµµατέα (διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό ∆.Ε.).
- Έναν βοηθό γραµµατέα (∆ιοικητικό Υπάλληλο ή εκπαιδευτικό ∆.Ε. ). Αν οι εξεταζόµενοι µαθητές είναι
περισσότεροι των εξήντα (60) και µέχρι εκατόν τριάντα (130) µπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραµµατέα, αν
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είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα (130) και µέχρι εκατόν ογδόντα (180) και τρίτος βοηθός γραµµατέα, ενώ αν είναι
περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) µπορεί να ορίζεται και τέταρτος βοηθός γραµµατέα.
- ∆υο χειριστές του συστήµατος ηλεκτρονικής µετάδοσης VBI.
- Έναν καθηγητή ∆.Ε σύνδεσµο µε τη ΕΕ∆∆Ε (που µπορεί να είναι και ο βοηθός γραµµατέα) για τη
διακίνηση των γραπτών και των βαθµών προς και από τη ΕΕ∆∆Ε.
- Μέχρι τρία άτοµα βοηθητικό προσωπικό.
Συνιστάται όπου αυτό είναι εφικτό να αποφεύγεται ορισµός εκπαιδευτικού του ίδιου Λυκείου στις θέσεις του
Γραµµατέα και του Βοηθού Γραµµατέα. Ως χειριστές του VBI προτείνεται να προτιµώνται καθηγητές
πληροφορικής.
Στα ιδιωτικά λύκεια η τριµελής Λυκειακή επιτροπή αποτελείται από δυο καθηγητές δηµόσιων Γενικών Λυκείων
και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Γενικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος
από τους δυο καθηγητές των δηµόσιων Γενικών Λυκείων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα ό,τι και στις Λυκειακές
Επιτροπές των δηµοσίων Γενικών Λυκείων.
Κατά τη συγκρότηση των Λυκειακών Επιτροπών πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες για τη
στελέχωση των Βαθµολογικών Κέντρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία του οικείου
∆ιευθυντή ∆.Ε. και των Προέδρων των Βαθµολογικών Κέντρων, ώστε σε κάθε περίπτωση να µην παρακωλύεται από
τις όποιες επιλογές η ενδεδειγµένη συγκρότηση και λειτουργία των Βαθµολογικών Κέντρων. Τονίζεται τέλος ότι οι
καθηγητές που θα οριστούν ως µέλη των Λυκειακών Επιτροπών ή ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τη
βαθµολόγηση, εφόσον οριστούν για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο του Βαθµολογικού Κέντρου µετά το τέλος των
εργασιών της Λυκειακής Επιτροπής. Αντίθετα τα µέλη των Λ.Ε. δεν µπορούν να συµµετέχουν στις Επιτροπές Εξέτασης
των µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε:
- οι Λυκειακές Επιτροπές να συγκροτηθούν το συντοµότερο σε συνάρτηση µε την ανάγκη στελέχωσης των
Βαθµολογικών Κέντρων.
- οι ∆ιευθυντές της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε να ενηµερώσουν τους προέδρους και τα µέλη των Λυκειακών επιτροπών για τις
ισχύουσες διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η τυχόν απόφαση
της λυκειακής επιτροπής για µηδενισµό γραπτού δοκιµίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη σε
πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο µέλη και το γραµµατέα της Λυκειακής
Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους µηδενίζεται το γραπτό δοκίµιο,
όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του προεδρικού διατάγµατος Π∆ 60/2006 όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Π∆ 12/2009. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαµβάνεται να κατέχει
ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσει η λυκειακή επιτροπή, η οποία και βαθµολογεί το
γραπτό δοκίµιο µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0).
- να ενηµερωθούν επίσης αυτοί που θα οριστούν χειριστές του VBI, ότι πρέπει υποχρεωτικά να είναι στη θέση τους και
να έχουν ανοικτό το σύστηµα για την πραγµατοποίηση των δοκιµαστικών εκποµπών τις ηµέρες και ώρες που θα
γνωστοποιηθούν µε σχετικό σήµα που θα σας σταλεί. Η έναρξή τους προγραµµατίζεται για τις αρχές Μαΐου.
- Να τονιστεί ιδιαίτερα στους χειριστές του VBI όλων των επιτροπών και στους γραµµατείς – συνδέσµους των ΕΕ∆∆Ε
µε το Κέντρο Εκποµπής, η σηµασία που έχουν στην οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων τόσο οι δοκιµαστικές εκποµπές
όσο και η ταχύτατη επικοινωνία του Κέντρου Εκποµπής και κατά συνέπεια και της Κεντρικής Επιτροπής µε τα
Εξεταστικά Κέντρα που πραγµατοποιείται µέσω των συνδέσµων και να τους ζητηθεί η επίδειξη αυξηµένης ευθύνης
στην εκπλήρωση του έργου τους.
∆. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
1. Για κάθε Ε.Κ. ορίζονται µε απόφαση του οικείου ∆/ντή ∆ιεύθυνσης οι αναγκαίοι επιτηρητές για την οµαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων.
2. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.∆. 60/06, επιτηρητές ορίζονται καθηγητές
∆.Ε. ( Γυµνασίου ή Λυκείου) δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης µε τις εξής προϋποθέσεις :
α) Οι καθηγητές Λυκείων δεν µπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕΛ όπου εξετάζονται µαθητές τους.
β) Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές µόνο της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Κατά τον ορισµό των επιτηρητών λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο
επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωµατικός.
3. Οι καθηγητές των Γυµνασίων που θα ορισθούν ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους
στο Γυµνάσιο.
4. Με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής οι επιτηρητές κατανέµονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιο τρόπο
ώστε κάθε ηµέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα.
5. Η απόφαση ορισµού των επιτηρητών εκδίδεται πέντε (5) ηµέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.
6. Σηµειώνεται ότι η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει κάθε ηµέρα το φάκελο της εξέτασης στους επιτηρητές οι
οποίοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα τη Λυκειακή Επιτροπή για όποιο πρόβληµα τυχόν προκύψει.
7. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους
εξεταζόµενους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες διανέµουν ή ανακοινώνουν στους εξεταζόµενους,
χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.
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8. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά
τρόπο που να µη δηµιουργεί πρόβληµα στους εξεταζόµενους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την
πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των
εξεταζοµένων να τους ενηµερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν µαζί τους σηµειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα
αντικείµενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραµένουν εκτός αίθουσας και να µην επιτρέπουν την
είσοδο σε όποιον δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες αυτές. Μετά την παραλαβή και του τελευταίου γραπτού
παραδίδουν αµέσως τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή, προκειµένου αυτή να τα προωθήσει στο Βαθµολογικό Κέντρο.
9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα εκτός
από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωµατικός επιτηρητής, ο οποίος
συνοδεύει τον εξεταζόµενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την
αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής
του ίδιου Λυκείου που µετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.
10. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ αναγκαστεί να διακόψει την
εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίµιο στο οικείο
εξεταστικό κέντρο και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθµολογικό Κέντρο ενηµερώνοντας για την απουσία
του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα λάβει µέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις στο µάθηµα που διέκοψε την εξέτασή του,
εφόσον ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίµιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ
για βαθµολόγηση µε σχετικό πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει µε υπεύθυνη
δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθµολογείται κανονικά.
11. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους επιτηρητές για την επίδειξη αισθήµατος ευθύνης πέραν του
συνηθισµένου λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της
διεξαγωγής των εξετάσεων.
Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ
Πριν την έναρξη των εξετάσεων αποστέλλονται στην κάθε ΕΕ∆∆Ε για κάθε Λύκειο αρµοδιότητάς της αυτοκόλλητα
αριθµητήρια, τα οποία επικολλούνται στα γραπτά των µαθητών κάθε λυκείου σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. Η
ΕΕ∆∆Ε παραδίδει δύο µέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων τα οικεία αριθµητήρια στον Πρόεδρο της κάθε Λυκειακής
Επιτροπής. Στις περιπτώσεις που σε κάποιο ηµερήσιο Γενικό Λύκειο εξετάζονται και υποψήφιοι άλλων ηµερήσιων ΓΕΛ
ή/και εσπερινών ΓΕΛ καθώς και υποψήφιοι ηµερήσιων ή/και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄), η ΕΕ∆∆Ε παραδίδει τα
αυτοκόλλητα αριθµητήρια αυτών των ηµερήσιων ή/και εσπερινών ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στον Πρόεδρο της Λυκειακής
Επιτροπής του ηµερήσιου ΓΕΛ, στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι αυτοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις αίθουσες
κατά Λύκειο προέλευσης και αλφαβητικά.
∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια που αποστέλλει η ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστηµάτων
περιλαµβάνουν την ένδειξη της τάξης (Ηµερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ) και
δεκατέσσερα (14) ψηφία, από τα οποία τα τρία πρώτα αντιστοιχούν στον κωδικό της οικείας ∆ιεύθυνσης, τα επόµενα
επτά (7) αντιστοιχούν στον κωδικό λυκείου και τα τέσσερα τελευταία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό των γραπτών.
Επί πλέον αναφέρεται και το λεκτικό του ΓΕΛ προκειµένου να είναι εύκολη η επικόλληση των αυτοκόλλητων
αριθµητηρίων ανάλογα µε το ΓΕΛ προέλευσης κάθε υποψηφίου. Σηµειώνεται ότι ο αύξων αριθµός των γραπτών είναι
ενιαίος και συνεχόµενος για όλα τα µαθήµατα π.χ. αν στην Γ΄ τάξη ενός Λυκείου φοιτούν 30 µαθητές τα αριθµητήρια
που θα παραλάβει το σχολείο αυτό για τους µαθητές της Γ΄ τάξης θα αρχίζουν από το 0001 και θα λήγουν στο 0180 (30
µαθητές Χ 6 µαθήµατα).
Το κάθε αυτοκόλλητο αριθµητήριο είναι τυπωµένο σε τρία αντίγραφα από τα οποία τα δύο επικολλούνται από τους
επιτηρητές στον ειδικό χώρο του τετραδίου από την εξωτερική πλευρά και το τρίτο µένει στο στέλεχος του αριθµητηρίου.
Τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια πρέπει να επικολλώνται στο τετράδιο µετά την είσοδο των εξεταζοµένων και πριν την
έναρξη της εξέτασης και όχι κατά την παράδοση του γραπτού στο τέλος της εξέτασης. Ο χώρος που έχει επικολληθεί το
αυτοκόλλητο αριθµητήριο επικαλύπτεται αµέσως µετά την επικόλληση µε ευθύνη των επιτηρητών κάθε τάξης κατά
τρόπο που να µην είναι αναγνωρίσιµο το Λύκειο προέλευσής του.
Η Λυκειακή Επιτροπή µε βάση την κατανοµή των εξεταζοµένων στις αίθουσες κατανέµει κάθε ηµέρα πριν την
έναρξη των εξετάσεων αριθµό αριθµητηρίων στους οικείους επιτηρητές αντίστοιχο µε τον αριθµό των εξεταζοµένων.
Η αρχή γίνεται την πρώτη ηµέρα στην πρώτη αίθουσα από το αριθµητήριο 0001 και καταλήγει στην τελευταία
αίθουσα στο µάθηµα µε το οποίο λήγουν οι εξετάσεις στο µεγαλύτερο αριθµό αριθµητηρίου.
Για παράδειγµα, αν οι µαθητές είναι µοιρασµένοι ισόποσα σε δυο αίθουσες το πρωί της πρώτης ηµέρας στους
επιτηρητές της πρώτης αίθουσας θα δοθούν τα αριθµητήρια από το 0001 µέχρι το 0015 και στους επιτηρητές της
δεύτερης από το 0016 µέχρι το 0030. Τη δεύτερη ηµέρα από το 0031 µέχρι το 0045 και από το 0046 µέχρι το 0060
στους επιτηρητές των δύο αιθουσών αντίστοιχα κλπ ενώ την τελευταία ηµέρα θα µοιραστούν τα αυτοκόλλητα µε αριθµό
0151 µέχρι 0165 και 0166 µέχρι 0180 αντίστοιχα στις δυο αίθουσες.
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) τοποθετούνται σε ξεχωριστή αίθουσα αλφαβητικά. Αν στο
συγκεκριµένο ΓΕΛ εξετάζονται υποψήφιοι από διαφορετικά ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) οι υποψήφιοι τοποθετούνται κατά ΕΠΑΛ
και αλφαβητικά. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται και υποψήφιοι από διαφορετικά ΓΕΛ (ηµερήσια ή εσπερινά).∆ηλαδή
οι υποψήφιοι κάθονται στις αίθουσες πρώτα κατά Λύκειο, µετά κατά µάθηµα και τέλος αλφαβητικά.
Τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) περιλαµβάνουν δεκατέσσερα (14) ψηφία, από τα οποία
τα τρια πρώτα αντιστοιχούν στον κωδικό της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. , τα επόµενα επτά (7) αντιστοιχούν στον κωδικό
ΕΠΑΛ (ηµερήσιο ή εσπερινό) και τα τέσσερα τελευταία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό των γραπτών του
συγκεκριµένου ΕΠΑΛ. Σηµειώνεται ότι ο αύξων αριθµός των γραπτών είναι ενιαίος και συνεχόµενος για όλα τα
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µαθήµατα του ΕΠΑΛ που εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους ΓΕΛ. Επί πλέον αναφέρεται
και το λεκτικό του ΕΠΑΛ προκειµένου να είναι εύκολη η επικόλληση των αυτοκόλλητων αριθµητηρίων ανάλογα µε το
ΕΠΑΛ προέλευσης κάθε υποψηφίου.
Στην περίπτωση απουσίας εξεταζόµενου εκτός από τη σχετική σηµείωση στην κατάσταση απουσιών
δηµιουργείται από τους επιτηρητές απουσιολόγιο ως ακολούθως: Σε απόκοµµα τετραδίου αναγράφονται τα ατοµικά
στοιχεία του απόντος στο εξεταζόµενο µάθηµα και επικολλάται το τρίτο αυτοκόλλητο, το οποίο θα έµενε στο στέλεχος,
αν ήταν παρών ο εξεταζόµενος, ενώ τα άλλα δύο παραµένουν στο στέλεχος. Το απουσιολόγιο αυτό παραδίδεται µαζί
µε την κατάσταση παρόντων και τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή µε το τέλος της εξέτασης.
Για τους εξεταζόµενους µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά, από τις οικείες
επιτροπές θα σταλούν αντίστοιχα αυτοκόλλητα αριθµητήρια από τη ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστηµάτων στα Βαθµολογικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα προκειµένου να επικολληθούν στα αντίστοιχα
γραπτά από την Επιτροπή Εξέτασης . Στα αυτοκόλλητα αυτά οι τρεις πρώτοι αριθµοί θα αντιστοιχούν στον
κωδικό αριθµό της Επιτροπής Εξέτασης ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανεξάρτητα αν αυτή
λειτουργεί σε Βαθµολογικό Κέντρο ή σε ειδικό εξεταστικό κέντρο και όχι στον κωδικό της ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε
σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί ειδικά για τα αυτοκόλλητα αριθµητήρια.
Επειδή η σωστή τήρηση και τοποθέτηση των αυτοκόλλητων αριθµητηρίων είναι βασικότατος παράγοντας της
ορθής καταχώρισης της βαθµολογίας, παρακαλούµε να δοθούν σαφείς οδηγίες στους προέδρους των Λυκειακών
επιτροπών ώστε να κάνουν σχετική ενηµέρωση στους επιτηρητές και να τους επιστήσουν ιδιαίτερα την προσοχή για την
πιστή και απόλυτη εφαρµογή όλων των σχετικών οδηγιών.
ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Τα Βαθµολογικά Κέντρα, στα οποία θα βαθµολογηθούν τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων που εξετάζονται σε
πανελλήνιο επίπεδο στην τελευταία τάξη, ορίζονται µε σχετική Υπουργική Απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆
60/2006 όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος κάθε Βαθµολογικού Κέντρου.
Η κατανοµή των γραπτών που θα βαθµολογηθούν στο κάθε Βαθµολογικό κέντρο θα γίνει µε νεότερη
Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις παραµονές έναρξης των εξετάσεων.
Με απόφαση του προέδρου κάθε Βαθµολογικού Κέντρου ορίζονται µέχρι δεκαοκτώ (18) µέλη της οικείας
Επιτροπής του Βαθµολογικού Κέντρου και ανάλογα µε τον αριθµό των γραπτών δοκιµίων για κάθε µάθηµα που
βαθµολογείται στο Β.Κ., από τα οποία το ένα µέλος ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως µέλη µπορούν να ορίζονται σχολικοί
σύµβουλοι ∆/θµιας Εκπ/σης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί δηµόσιων Λυκείων µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ κλάδων ΠΕ2,
ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19, ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον
από τα εξεταζόµενα µαθήµατα.
Με την ίδια απόφαση ο πρόεδρος του Βαθµολογικού Κέντρου ορίζει το Γραµµατέα της Επιτροπής του
Βαθµολογικού Κέντρου και µέχρι τρεις (3) βοηθούς γραµµατείς , καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους από
το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για βοήθεια του έργου της επιτροπής Βαθµολογικού Κέντρου. Ο αριθµός του
προσωπικού αυτού θα είναι ανάλογος του αριθµού των υποψηφίων, τα γραπτά των οποίων θα βαθµολογηθούν στο
οικείο βαθµολογικό κέντρο και συγκεκριµένα για γραπτά µέχρι :
2.500 υποψηφίων θα ορισθούν από 25 µέχρι 30 άτοµα
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 την ίδια απόφαση ορίζονται και µέχρι τρία άτοµα από το βοηθητικό – υπηρετικό προσωπικό (κλητήρες
καθαρίστριες) για την φύλαξη και καθαριότητα των Βαθµολογικών Κέντρων.
∆ιευκρινίζεται ότι τα γραπτά υποψηφίων εσπερινών ΓΕΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερησίων ΓΕΛ, θα
βαθµολογηθούν στο Β.Κ., στο οποίο βαθµολογούνται τα γραπτά αυτού του ηµερήσιου Ε.Κ. Επίσης στα οικεία Β.Κ. των
ηµερήσιων ΓΕΛ θα βαθµολογηθούν τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων των υποψηφίων ηµερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ
(ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) που εξετάζονται σε θέµατα κοινά µε τους υποψηφίους ΓΕΛ, ενώ τα γραπτά δοκίµια των µαθηµάτων
ειδικότητας των ίδιων υποψηφίων θα βαθµολογηθούν στα αντίστοιχα Β.Κ. των ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄.
Οι βαθµολογητές και αναβαθµολογητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. από εκπ/κούς που υπηρετούν σε
σχολεία της οικείας ή όµορης ∆/νσης ∆.Ε , κατά προτίµηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο µάθηµα στην
τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος την τελευταία τριετία. Ειδικότερα, οι
εκπαιδευτικοί ∆.Ε.της ∆/νσης, στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος δίδαξαν το οικείο µάθηµα,
υποχρεούνται να συµµετάσχουν στη βαθµολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθµολόγηση, ο
αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µικρότερος των πενήντα (50), εφόσον ορισθούν ως βαθµολογητές από τον
πρόεδρο του οικείου Β.Κ.
Τα µέλη της Επιτροπής του Βαθµολογικού κέντρου, µπορούν εκτός του ωραρίου απασχόλησής τους στην
επιτροπή του Βαθµολογικού κέντρου, να χρησιµοποιούνται και ως τρίτοι βαθµολογητές. Επίσης τα µέλη της Επιτροπής
κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθµολογητών για τα αντίστοιχα µε την ειδικότητά τους εξεταζόµενα µαθήµατα,
µεταφέρουν στους βαθµολογητές οδηγίες της Κ.Ε.Ε. Ηµερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη
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διαδικασία βαθµολόγησης και παρεµβαίνουν, όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή σύγκλιση
στην αξιολόγηση των βαθµολογητών σε κάθε Β.Κ.
Σε κάθε βαθµολογητή που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. αντιστοιχεί ένας κωδικός αριθµός που υπάρχει
στο κεντρικό σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι βαθµολογητές πήραν πέρυσι κωδικό µε αυτόν τον τρόπο, ισχύει
ο ίδιος και φέτος (θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από τη ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστηµάτων). Όπου υπάρχει ανάγκη µπορεί ο Πρόεδρος του Β.Κ να ζητά από τον Περιφερειακό ∆/ντή Εκπαίδευσης
αριθµό βαθµολογητών απο όµορη ∆.Ε που έχουν διδάξει το οικείο µάθηµα.
Η πειραµατική βαθµολόγηση θα γίνεται το πρωί ή το απόγευµα της επόµενης ηµέρας από αυτήν που
εξετάσθηκε το µάθηµα. Εφόσον από την πειραµατική βαθµολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την
Κεντρική Επιτροπή οι σχετικές ερωτήσεις θα διατυπώνονται γραπτά και θα αποστέλλονται µε FAX (ή µε e-mail
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που θα σταλούν για το σκοπό αυτό). Η κανονική βαθµολόγηση θα αρχίζει µετά την
12.00 µεσηµβρινή της µεθεπόµενης ηµέρας από αυτή που πραγµατοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριµένου
µαθήµατος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Β.Κ. των διευκρινίσεων που
ενδεχοµένως θα παρασχεθούν από την Κ.Ε.Ε. Αν κάποιο µάθηµα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραµατική
βαθµολόγηση θα γίνεται την επόµενη ηµέρα λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθµολόγηση θα
αρχίζει µετά τις 12:00 της µεθεπόµενης ηµέρας (δηλαδή τη ∆ευτέρα). Αν κάποιο µάθηµα εξετάζεται Σάββατο πρωί, η
πειραµατική βαθµολόγηση θα γίνεται τη ∆ευτέρα και η κανονική βαθµολόγηση θα αρχίζει µετά τις 12:00 την Τρίτη.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθµολόγησης νωρίτερα.
Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1. Εξεταζόµενοι µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόµενα µαθήµατα της
τελευταίας τάξης του Λυκείου είναι οι:
ι) µαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ
ιι) µαθητές και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ (οµάδας Β) για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής,
που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου α΄ και της περίπτωσης ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1
του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Οι ως άνω
αναφερόµενοι εξετάζονται προφορικά, εφόσον µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2012 υπέβαλαν στο οικείο Λύκειο σχετική
αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
α) Οι προφορικά εξεταζόµενοι προσέρχονται για εξέταση στο οικείο Βαθµολογικό Κέντρο που λειτουργεί στη
∆ιεύθυνση ∆.Ε. (ή στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που µπορεί να λειτουργεί ως παράρτηµα του Βαθµολογικού Κέντρου
και ο χώρος λειτουργίας του ορίζεται µε απόφαση του οικείου ∆/ντή ∆.Ε.) που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής
τους ενώπιον της επιτροπής εξέτασης που συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Βαθµολογικού Κέντρου,
σύµφωνα µε το εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/3012-2009) Υπουργικής Απόφασης.
β) Στις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο καθώς και στις ∆ιευθύνσεις
∆.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόµενοι είναι περισσότεροι από ογδόντα
(80) συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υπεράριθµους υποψηφίους (άνω των 80). Οι πρώτοι 80
υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά στο Β.Κ., ενώ οι υπεράριθµοι (άνω των 80) θα εξεταστούν σε Ειδικό Εξεταστικό
Κέντρο. Στις ∆/νσεις ∆.Ε. όπου λειτουργούν 2 Βαθµολογικά Κέντρα, εφόσον οι εξεταζόµενοι υποψήφιοι µε αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά ∆ιεύθυνση ∆.Ε. είναι περισσότεροι από 160, τότε οι πρώτοι 80 εξετάζονται στο
πρώτο Β.Κ. της ∆/νσης, οι επόµενοι 80 εξετάζονται στο δεύτερο Β.Κ. της ∆/νσης και για τους υπεράριθµους ορίζεται
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Για το συγκεκριµένο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή
της ∆/νσης ∆.Ε. ο χώρος λειτουργίας του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης, ο οποίος πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις του Προέδρου Βαθµολογικού Κέντρου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα λοιπά µέλη της
επιτροπής σύµφωνα µε τα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ
2544 Β΄/30-12-2009 Υπουργικής Απόφασης).
Στις ∆/νσεις, στις οποίες λειτουργούν περισσότερες από µία Επιτροπές Εξέτασης υποψηφίων µε αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατανοµή των υποψηφίων σε αυτές γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆/ντή ∆.Ε.κατά
Λύκειο προέλευσης, οµαδοποιώντας τα Λύκεια κατά πρώην Γραφείο ∆.Ε. αρµοδιότητας.
Για την αποφυγή σχετικών ερωτηµάτων διευκρινίζεται ότι τόσο τα Βαθµολογικά Κέντρα όσο και τα Ειδικά
Εξεταστικά Κέντρα όταν εξετάζονται οι µαθητές και απόφοιτοι µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ορίζονται οι αναγκαίοι επιτηρητές µε βάση
όσα προβλέπονται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας.
γ) Οι ∆ιευθυντές των ∆/νσεων ∆.Ε. θα πρέπει µέχρι 24 Απριλίου 2012 να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο τµήµα
Β΄ της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων στο ΦΑΞ 210- 34 42 098 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
t01ode2@minedu.gov.gr το ειδικό εξεταστικό κέντρο που θα λειτουργήσει στη ∆ιεύθυνσή τους, το οποίο πρέπει να
εδρεύει σε ΓΕΛ που δεν θα έχει οριστεί ως Ε.Κ. Επίσης στο ίδιο έγγραφο θα αναφέρεται ο χώρος λειτουργίας του, η
πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ΦΑΞ, ο Πρόεδρος της επιτροπής εξέτασης και το τηλέφωνό του
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καθώς και ο συνολικός αριθµός, ανά ειδικό εξεταστικό κέντρο, των εξεταζοµένων µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δ) Επίσης, ανά Βαθµολογικό Κέντρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο ως παράρτηµα Βαθµολογικού Κέντρου, θα
γνωστοποιηθεί στη ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων στο ΦΑΞ 210- 34 42 098 ο συνολικός αριθµός των
εξεταζοµένων µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντίστοιχα και τα Ε.Ε.Κ. που θα
λειτουργήσουν ως παραρτήµατα Β.Κ. θα πρέπει να εδρεύουν σε ΓΕΛ που δεν θα έχουν οριστεί ως Ε.Κ.
2. Η επιτροπή εξέτασης των υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Βαθµολογικού ή του
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από:
ι) Τον πρόεδρο ή ένα µέλος της επιτροπής του οικείου Βαθµολογικού Κέντρου ως Πρόεδρο.
ιι) ∆ύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ∆.Ε. για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον
σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία ως εξεταστές-βαθµολογητές, κατά προτίµηση από τους έχοντες ειδική
εκπαίδευση ή εµπειρία εξέτασης µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ιιι) Έναν σχολικό σύµβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό ∆.Ε. της ίδιας ή συγγενούς µε το εξεταζόµενο µάθηµα
ειδικότητας ως εξεταστή-τρίτο βαθµολογητή.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός ∆.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Στην περίπτωση που οι
εξεταζόµενοι µαθητές ή απόφοιτοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται και ένας βοηθός γραµµατέας. Για κάθε
είκοσι (20) επιπλέον εξεταζόµενους ορίζεται ένας ακόµη βοηθός γραµµατέας.
Στην επιτροπή εξέτασης µπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή
ο Προϊστάµενος του οικείου ΚΕ∆∆Υ ή εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕ∆∆Υ, για
την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.
Στο χώρο λειτουργίας της επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δηµοσίου ή
ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από εισήγηση του οικείου ∆/ντή ∆/νσης
∆.Ε. για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζοµένων. Ο οριζόµενος ιατρός οφείλει να είναι
παρών µισή τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων και να παραµένει σ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Επειδή οι υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε κοινή ώρα εξέτασης, ο πρόεδρος της
Επιτροπής Εξέτασης θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε τουλάχιστον µία οµάδα εξεταστών – βαθµολογητών να εξετάσει
τους υποψηφίους των εσπερινών (εφόσον υπάρχουν), στην οποία να συµµετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής
αντίστοιχης ειδικότητας από εσπερινό ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (οµάδα Β΄).
Σε περίπτωση που οι µαθητές και οι απόφοιτοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόµενο
µάθηµα, µπορεί µε απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής να αυξάνει τον αριθµό των µελών - εξεταστών ανάλογα µε
τον αριθµό των µαθητών και τα µαθήµατα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
Τέλος µε απόφαση του ∆ιευθυντή ∆.Ε. µετά από αίτηµα του προέδρου της επιτροπής εξέτασης ορίζεται ο
απαραίτητος αριθµός επιτηρητών.
3. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθµολόγηση ή αναβαθµολόγηση για κάθε µάθηµα των µαθητών,
που ανήκουν στην κατηγορία των προφορικά εξεταζοµένων σύµφωνα µε τις αναφερόµενες διατάξεις .
Για την διαδικασία της προφορικής εξέτασης των µαθητών και αποφοίτων θα αποσταλεί εγκύκλιος, την
οποία πρέπει να λάβουν υπόψη οι πρόεδροι των επιτροπών εξέτασης των Βαθµολογικών και Ειδικών
Εξεταστικών Κέντρων κατά την εξέτασή τους.
Στο γραπτό δοκίµιο κάθε εξεταζόµενου σηµειώνεται ο τρόπος εξέτασής του και υπογράφεται από τους
εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δήλωσε ότι επιθυµεί να απαντήσει
και γραπτά σε κάποια ερωτήµατα ώστε αυτά να αξιολογηθούν κατά τη βαθµολόγηση, αυτό σηµειώνεται στο
γραπτό δοκίµιο του υποψηφίου. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται απαραιτήτως και ο τρίτος βαθµολογητής, για να
αξιολογήσει τον µαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθµολογίας.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απουσίας εξεταζοµένου δηµιουργείται απουσιολόγιο κατά τη διαδικασία που
αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε της παρούσας. Μετά το πέρας των εξετάσεων αντίγραφα των απουσιολογίων
αποστέλλονται στο οικείο Λύκειο.
4. Για την έγκαιρη προετοιµασία και τον προγραµµατισµό της εξέτασης των µαθητών και αποφοίτων µε
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
ι) Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στους ∆ιευθυντές των Γενικών
Λυκείων και των ΕΠΑΛ (για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής της οµάδας Β) της περιοχής ευθύνης τους τον
χώρο λειτουργίας του Βαθµολογικού κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση, στον οποίο θα
εξετασθούν οι προφορικά εξεταζόµενοι µαθητές και απόφοιτοι του σχολείου τους .
ιι) Οι ∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) οφείλουν να ενηµερώσουν προσωπικά κάθε
προφορικά εξεταζόµενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του και να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στον
πίνακα ανακοινώσεων του Λυκείου.
ιιι) ∆ιευκρινίζεται ότι στα Βαθµολογικά Κέντρα των ΓΕΛ ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΓΕΛ κατά περίπτωση
θα εξετασθούν προφορικά και οι µαθητές και οι απόφοιτοι ηµερήσιων κι εσπερινών ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) µόνο στα
µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής (σε κοινά θέµατα µε τους µαθητές των ΓΕΛ) και όχι στα µαθήµατα ειδικότητας.
Οι µαθητές και οι απόφοιτοι αυτοί των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) τα µαθήµατα ειδικότητας θα τα εξετασθούν στα
Βαθµολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που θα ορισθούν για την οµάδα Α των ΕΠΑΛ.
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Επίσης για την σωστή ενηµέρωση των µαθητών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β) που θα εξετασθούν
προφορικά στα Βαθµολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο εξεταζοµένου να αναγράφεται το
Βαθµολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους.
Ειδικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆Α Β) που εξετάζονται προφορικά, επειδή το Βαθµολογικό ή το
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους θα είναι διαφορετικό για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής και
διαφορετικό για τα µαθήµατα ειδικότητας στο δελτίο εξεταζοµένου θα αναγράφεται το Βαθµολογικό ή τo Ειδικό
Εξεταστικό Κέντρο µαθηµάτων γενικής παιδείας και επιλογής και το Βαθµολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των
µαθηµάτων ειδικότητας .

5.
Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών οι ∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β) θα
πρέπει µέχρι τις 6 Απριλίου, αφού έχουν ήδη ελέγξει τις σχετικές γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητα βάσει των
ισχυουσών διατάξεων, να αποστείλουν κατάσταση στην οικεία ΕΕ∆∆Ε µε τους εξεταζοµένους που υπέβαλαν
εµπρόθεσµα τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για προφορική εξέταση.
Στην κατάσταση αναγράφονται τα ατοµικά στοιχεία εξεταζόµενου, ο κωδικός αριθµός του, τα εξεταζόµενα
µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής (για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β), η κατεύθυνση και τα µαθήµατα
γενικής παιδείας και επιλογής ( για τους υποψηφίους των ΓΕΛ) καθώς και τα τυχόν ειδικά µαθήµατα στα οποία έχει
δηλώσει να εξεταστεί. Επίσης στην κατάσταση θα αναγράφεται το Λύκειο προέλευσης του εξεταζόµενου, δηλαδή το
Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β).
6. Μαζί µε την κατάσταση ( Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β), στην οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω
στοιχεία, αποστέλλεται στην ΕΕ∆∆Ε και αντίγραφο της σχετικής γνωµάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕ∆∆Ε ελέγχει τις
γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
διαφοροποίησης της ΕΕ∆∆Ε σχετικά µε τη νοµιµότητα των γνωµατεύσεων, η ΕΕ∆∆Ε έρχεται σε συνεννόηση µε το
οικείο Λύκειο σχετικά µε την ισχύ της γνωµάτευσης.
Αφού συγκεντρωθούν από την ΕΕ∆∆Ε τα στοιχεία από όλα τα Λύκεια, καταχωρούνται όλοι οι εξεταζόµενοι
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β) σε καταστάσεις ανά Βαθµολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο.
Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται όλα τα αναφερόµενα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι
καταστάσεις των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆Α Β).
7. Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθµολογικού
Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από καθηγητές –
βαθµολογητές από αυτούς που δίδαξαν το εξεταζόµενο µάθηµα ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία
τριετία, κατά προτίµηση από αυτούς που έχουν ανάλογη εµπειρία στην εξέταση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και προέρχονται από σχολεία του ίδιου ή όµορου νοµού. Συνιστάται, όταν είναι εφικτό, για
την αντικειµενική εξέταση των υποψηφίων, ο ορισµός του εξεταστή – βαθµολογητή και του τρίτου βαθµολογητή να
γίνεται από εκπαιδευτικούς όµορων νοµών ή όµορης ∆/νσης ∆.Ε.. Οι εξεταστές ορίζονται λίγο πριν τη διεξαγωγή των
εξετάσεων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δεν ανακοινώνονται σε κανένα τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.
8. Οι εξεταζόµενοι, στα µαθήµατα της τελευταίας τάξης µαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ καθώς και οι µαθητές και
απόφοιτοι των ΕΠΑΛ οµάδας Β (για τα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλήνια σε κοινά θέµατα µε τους µαθητές των
ΓΕΛ) µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
δυσαρθρίας, τραυλισµού, επιληψίας και φάσµα αυτισµού και εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης ι του
εδαφίου β και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-122009) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται γραπτά βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου
µόνου της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Οι εξεταζόµενοι προσέρχονται για εξέταση στο Λύκειο στο οποίο
φοιτούν ή που έχει οριστεί ως εξεταστικό τους κέντρο. Η εξέταση των µαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και
εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες της αριθµ. Φ.251/11314 /B6 /1-2-2012 εγκυκλίου µας.
Η. ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1.
Στην επιτροπή εξέτασης υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν µπορεί να
συµµετέχει σύζυγος εξεταζοµένου ή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου
βαθµού µε µαθητή που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής λυκείου στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόµενος ως φυσικώς
αδύνατος µαθητής.
2.
Σε λυκειακή επιτροπή ή στην επιτροπή βαθµολογικού κέντρου µε οποιαδήποτε ιδιότητα είτε
επιτηρητή είτε βαθµολογητή – αναβαθµολογητή δεν µπορεί να συµµετέχει σύζυγος εξεταζόµενου ή όποιος έχει
συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε µαθητή που εξετάζεται στο οικείο λύκειο ή
βαθµολογούνται τα γραπτά του στο ίδιο βαθµολογικό κέντρο κατά περίπτωση.
3.
Στην ΕΕ∆∆Ε δεν µπορεί να µετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος
έχει συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε εξεταζόµενο που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο
της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆.Ε.
4.
∆εν µπορεί να είναι Πρόεδρος Β.Κ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε υποψήφιο που συµµετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄.
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Θ. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
Για τη διακίνηση των γραπτών θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος, όπου θα περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία
και ο τρόπος διακίνησης των γραπτών.

Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ -∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
1. Η Επιτροπή κάθε Βαθµολογικού Κέντρου µετά την παραλαβή των γραπτών κάθε µαθήµατος από τις οικείες ΕΕ∆∆Ε,
αφού καταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθµό των γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο – Εξεταστικό Κέντρο,
αναµειγνύει τα γραπτά των Λυκείων, τα ταξινοµεί κατά 25 σε φακέλους στην πλάτη των οποίων αναγράφεται ο τίτλος
του µαθήµατος και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιµάσει για πρώτη βαθµολόγηση. Εφιστάται η
προσοχή στα µέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ώστε σε κάθε περίπτωση κάθε 25άδα γραπτών να περιλαµβάνει
γραπτά διαφορετικών σχολείων προέλευσης. Με ευθύνη των ίδιων των προέδρων των Β.Κ. πρέπει να
εξασφαλίζεται το πλήρες ανακάτεµα των τετραδίων, ώστε να µην ταυτοποιείται σε καµµία περίπτωση η
προέλευση των γραπτών.
2. Εν συνεχεία ένα ή δύο δέµατα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και µε ευθύνη του µέλους που είναι συντονιστής των
βαθµολογητών για το µάθηµα την επόµενη ηµέρα από αυτή που εξετάστηκε, βαθµολογούνται πειραµατικά για το
συντονισµό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθµολογητών και αναβαθµολογητών. Οι διαπιστώσεις από την
πειραµατική αυτή βαθµολόγηση γνωστοποιούνται και στους βαθµολογητές που ήταν δικαιολογηµένα απόντες, από την
πειραµατική βαθµολόγηση και θα βαθµολογήσουν αυτό το µάθηµα ως πρώτη ή δεύτερη βαθµολόγηση ή
αναβαθµολόγηση στο συγκεκριµένο Β.Κ.
3. Αν προκύπτουν ζητήµατα που χρήζουν διευκρίνισης από την Κ.Ε.Ε., τα σχετικά ερωτήµατα διατυπώνονται την ίδια
ηµέρα (που γίνεται η πειραµατική βαθµολόγηση) και διαβιβάζονται µέσω των FAX (ή των e-mail που θα δοθούν στους
Προέδρους των Β.Κ.) στην Κ.Ε.Ε., προκειµένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την εποµένη το πρωί. Τα
ερωτήµατα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Βαθµολογικού Κέντρου
και το µάθηµα που αφορούν και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Β.Κ.
4. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα στο σηµείο αυτό ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθµολογητής να συνειδητοποιήσει
το µέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να µείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειµενικά κριτήρια και
να διαµορφώνεται µε ψυχραιµία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασµού. Πρέπει να γίνει
συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια αποµακρύνουν από την αντικειµενική αξιολόγηση που είναι
ο θεµελιώδης στόχος. Η πλήρης ενηµέρωση του βαθµολογητή στο περιεχόµενο των συγκεκριµένων θεµάτων είναι
απαραίτητη για τη σωστή αποτίµηση της απάντησης. Είναι επιβεβληµένο όλοι οι βαθµολογητές να µετέχουν στην
πειραµατική βαθµολόγηση γραπτών, προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήµατα βαθµολόγησης ή η
ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειµενικοποίηση της κρίσης από όλους.
Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραµατική βαθµολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη
επιστηµονικών διαφωνιών αλλά την οµογενοποίηση της κρίσης µετά από την ανταλλαγή προβληµατισµών και σύνθεση
των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστηµονικών απόψεων που
διατυπώνονται σ’ αυτό. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθµολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις
που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεµάτων, τι ζητείται και πως αξιολογείται το κάθε θέµα ή η
ερώτηση.
Σε όλους τους βαθµολογητές θα διανέµεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά
µάθηµα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε µέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δοµή –
αρίθµηση – βαθµολόγηση κάθε (υπο)ερωτήµατος.
5. Με βάση την ανωτέρω διαδικασία είναι αυτονόητο ότι η βαθµολόγηση των γραπτών κάθε µαθήµατος θα αρχίζει
µετά την 12:00 µεσηµβρινή της µεθεπόµενης ηµέρας από αυτή που εξετάστηκε όπως διευκρινίστηκε στο ΚΕΦ ΣΤ. Με
την έναρξη της κανονικής βαθµολόγησης η Επιτροπή παραδίδει στον κάθε βαθµολογητή από ένα φάκελο, αφού τον
χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης. Ο πρώτος βαθµολογητής, αποσυρόµενος στους ειδικούς χώρους του
βαθµολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα - ένα τα γραπτά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆ 60/2006 όπως
τροποποιήθηκε από το Π∆ 12/2009, αναγράφει µε κόκκινο στυλό το βαθµό και την αναλυτική βαθµολογία στον ειδικό
χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθµός είναι στην κλίµακα 0 – 100. Εφιστάται
ιδιαίτερα η προσοχή των βαθµολογητών στην αναγραφή της αναλυτικής βαθµολογίας στην ορθή άθροιση των επί
µέρους βαθµών που αναλογούν στην κάθε ερώτηση και στη σωστή αναγραφή του τελικού βαθµού που δίδουν
στις οικείες θέσεις αριθµητικώς και ολογράφως και στο στέλεχος και στο απόκοµµα.
6. Ο πρώτος βαθµολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθµολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το
φάκελο στη γραµµατεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε
φάκελο, µέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθµολόγηση των γραπτών κάθε µαθήµατος. Στα γραπτά κάθε φακέλου που
παραδίδεται διορθωµένος από τον α΄ βαθµολογητή, επικαλύπτεται ο συγκεκριµένος χώρος από τη γραµµατεία του
Β.Κ. µε αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθµολόγηση.
Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε µαθήµατος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθµολόγηση αρχίζει η δεύτερη
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βαθµολόγηση. Ο δεύτερος βαθµολογητής σηµειώνει µε πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλµατα, αδυναµίες ή ατέλειες πάνω
στο γραπτό και αναγράφει το βαθµό και την αναλυτική βαθµολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν
ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.
7. Κατά την κατανοµή των φακέλων στους δεύτερους βαθµολογητές πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να µη δοθεί ο ίδιος
φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθµολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου
αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθµολογητή πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση κατά το χρόνο που του παραδίδεται
για βαθµολόγηση.
Η δεύτερη βαθµολόγηση είναι χρήσιµο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που
γίνεται η πρώτη βαθµολόγηση.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 κάθε βαθµολογητής µπορεί να διορθώνει µέχρι
τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθµολόγηση και µέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθµολόγηση. Σε πολύ
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθµού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το µάθηµα και µε
αιτιολογηµένη απόφαση του προέδρου του Βαθµολογικού κέντρου µπορεί να επιτραπεί σε βαθµολογητές η
βαθµολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθµολόγηση.
8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθµολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραµµατεία ο
βαθµός του α΄ βαθµολογητή και
α) εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι µικρότερη ή ίση των 12
µονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθµολογιών
του α΄ και του β΄ βαθµολογητή, προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής
βαθµολογίας και του συνολικού βαθµού που έβαλαν οι δύο βαθµολογητές ανάµεσα στο στέλεχος και στο απόκοµµα,
χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισµάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ
των βαθµολογιών στελέχους και αποκόµµατος, καλείται αναλόγως ο α΄ ή β΄ βαθµ/τής για να την αποκαταστήσει.
Μετά τον ανωτέρω οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκοµµα, αποκαλύπτονται τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου και
καταχωρίζεται η αναλυτική βαθµολογία των δύο βαθµολογητών στον Η/Υ µε τη βοήθεια της σχετικής εφαρµογής.
Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανοµή της βαθµολογίας και το πρόγραµµα εξάγει µόνο του τα
οριζόντια υποσύνολα ανά θέµα. Τον τελικό συνολικό βαθµό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκοµµα και αυτόµατα
τον υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθµοί των δύο βαθµολογητών. Στην
εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ του βαθµού που υπολογίζεται από το πρόγραµµα
και του βαθµού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο α΄ ή β΄ βαθµολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού
καλυφθούν ξανά τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κατωτέρω
παραγράφου 9.
β) εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι µεγαλύτερη των 12
µονάδων, τότε καλύπτονται µε µαύρα αυτοκόλλητα οι βαθµοί του α΄ και β΄ βαθµ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄
βαθµ/τή. Αφού ο γ΄ βαθµ/τής βαθµολογήσει µε µαύρο στυλό και µε την ίδια διαδικασία του β΄ βαθµ/τή, η γραµµατεία
αποσφραγίζει τους βαθµούς του α΄ και β΄ βαθµολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο
προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθµολογητή, προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει
πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθµολογίας και του συνολικού βαθµού που έβαλαν οι τρεις βαθµολογητές
ανάµεσα στο στέλεχος και στο απόκοµµα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισµάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που
εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ στελέχους και αποκόµµατος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθµ/τής για να την
αποκαταστήσει.
Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας και των τριών βαθµολογητών, αποκόπτεται το απόκοµµα, αποκαλύπτονται τα
ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθµολογία και των τριών
βαθµολογητών µε τη βοήθεια της σχετικής εφαρµογής. Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανοµή
της βαθµολογίας και το πρόγραµµα εξάγει µόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέµα. Τον τελικό συνολικό βαθµό τον
καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκοµµα και αυτόµατα τον υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης καταχωρίζονται και
οι Κωδικοί Αριθµοί των τριών βαθµολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ
του βαθµού που υπολογίζεται από το πρόγραµµα και του βαθµού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο
αντίστοιχος βαθµολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου.
Όσον αφορά στη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την
καταχώριση της βαθµολογίας, σας γνωστοποιούµε ότι η διόρθωση θα γίνεται µόνο µε σφραγίδα και υπογραφή του
προέδρου ή του αντιπροέδρου παρουσία του αντίστοιχου βαθµολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και µε
σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριµένο ερώτηµα ή θέµα, του οποίου ο βαθµός αποκαταστάθηκε στο ορθό. Λόγω
έλλειψης χώρου, η σφραγίδα και η υπογραφή θα τεθούν στο πάνω µέρος της εξωτερικής όψης του εξωφύλλου του
τετραδίου και στο στέλεχος και στο απόκοµµα και όχι στην εσωτερική όψη του εξωφύλλου.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ, για τη διαδικασία βαθµολόγησης-καταχώρισης της βαθµολογίας πρέπει να προσεχθούν τα εξής:
α) στα τετράδια θα καταχωρίζεται εκτός από το συνολικό βαθµό και η αναλυτική βαθµολογία, όπως αυτή εµφαίνεται στα
θέµατα και στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά µάθηµα που θα αποστέλλεται
από την ΚΕΕ κάθε µέρα.
β) ειδικό συνεργείο θα ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία της αναλυτικής και συνολικής βαθµολογίας ανάµεσα στο στέλεχος
και στο απόκοµµα µετά τη βαθµολόγηση από τον α΄ και β΄ βαθµ/τή. Για τα γραπτά που χρειάστηκαν αναβαθµολόγηση,
ο οπτικός έλεγχος και των τριών βαθµολογιών θα γίνει µόνο µετά τη βαθµολόγηση του γ΄ βαθµ/τή και πάντως πριν την
καταχώριση στην εφαρµογή.
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γ) οι βαθµολογητές για τα κουτάκια που αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτηµα θα συµπληρώνουν οπωσδήποτε βαθµό [έστω
και µηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκοµµα σύµφωνα µε το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ τα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτηµα θα διαγράφονται µε οριζόντια γραµµή ή θα
µένουν κενά.
9. Τα αποκόµµατα των τετραδίων στα οποία η διαφορά των βαθµών του α΄ και β΄ βαθµολογητή είναι µικρότερη ή ίση
των 12 µονάδων, καθώς και αυτά που αναβαθµολογήθηκαν, παραδίδονται στη Γραµµατεία, η οποία αφού αποκαλύψει
τον αύξοντα αριθµό των τετραδίων χωρίζει τα αποκόµµατα µε βάση τον κωδικό λυκείου και τα τοποθετεί στους οικείους
φακέλους κατά λύκειο.
10. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της βαθµολογίας του κάθε µαθήµατος και την αναγωγή της στην εικοσάβαθµη
κλίµακα, τοποθετούνται από τη Γραµµατεία στον ειδικό φάκελο για κάθε Λύκειο προέλευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) δύο
αντίγραφα της ειδικής κατάστασης βαθµολογίας του κάθε µαθήµατος µαζί µε τα αντίστοιχα αποκόµµατα των τετραδίων
του µαθήµατος.
11. Για τη διακίνηση της βαθµολογίας και των αποκοµµάτων θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.
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