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ΘΕΜΑ: «Πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποψθφίων θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΠΑΛ (Ομάδα Αϋ) και 
υποψθφίων θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΠΑΛ (Ομάδα Βϋ) ςτα μακιματα ειδικότθτασ, ζτουσ 2015». 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ αποφοίτων ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) και μακθμάτων 
ειδικότθτασ (Ομάδα Βϋ) κα διεξαχκοφν από 19.5.2015 μζχρι και 09.6.2015, ςφμφωνα με το πρόγραμμα 
εξετάςεων που ζχει ιδθ ανακοινωκεί (Φ.253.2/44764/Α5/17-3-2015 Υ.Α.- ΑΔΑ: ΩΡΛΛ465ΦΘ3-ΑΙΚ).  

Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να ςυμμετζχουν : 
Α) οι υποψιφιοι θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ, κακϊσ και οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν 
Λυκείων που κατζκεςαν Αίτθςθ- Διλωςθ για να είναι υποψιφιοι με τθν Ομάδα Αϋ. 
Β) οι υποψιφιοι θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που κατζκεςαν Αίτθςθ-Διλωςθ και 
εξετάηονται ςε κοινά κζματα με τθν Ομάδα Αϋ ςτα μακιματα ειδικότθτασ.  

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 
Οι ανωτζρω εξετάςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. 

29/τ.Α’/2009) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 35, παρ. 2 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Αϋ/2010), τθσ με 
αρικ. Φ.151/22071/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 373/τ.Β’/3-3-2009) Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
με αρικ. Φ.151/2996/Β6/2010(Φ.Ε.Κ. 55/τ.Β’/25-1-2010), Φ.151/17193/Β6/2011(Φ.Ε.Κ. 346/τ.Βϋ/4-3-2011), 
Φ.151/67431/Β6/2011(Φ.Ε.Κ. 1307/τ.Β’/16-6-2011), Φ.151/50021/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 1476/τ.Β’/3-5-2012) και 
Φ.151/21810/Β6/2013 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β’/19-2-2013) όμοιζσ τθσ και τθσ με αρικ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Φ.Ε.Κ. 
422/τ.Β’/9-3-2009) Υπουργικισ  Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε με τισ με αρικ. Φ.151/39470/Β6/2010 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

        
 

 

 
 

 

 

 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 

----- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Αϋ 
 
 

       Βακμόσ Αςφαλείασ:  
       Να διατθρθκεί μζχρι: 
       Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: 

 

        Μαροφςι,   04 - 05 -2015 
 
      Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 69078/Α5 

    
 Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 

Τ.Κ. – Ρόλθ : 15180 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Ρλθροφορίεσ : 
 Ο. Μαραγκοφ - Θ. Γραμμζνου : 210-3442100                                
 Θ. Νικθτοποφλου : 210-3442688 
 Γ.  Νταραγιάννθσ: 210-3442696 
 Μ. Ραντελοποφλου: 210-3442705 
 Ρ. Κοραλι: 210-3442693 
 FAX: 2103442077 

             ΠΡΟ 
              1. κ.κ. Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 

 2. κ.κ. Δ/ντζσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
 3. κ.κ. Ρροζδρουσ Εξ. Κζντρων ΕΡΑΛ 
 4. κ.κ. Ρροζδρουσ Βακμ. Κζντρων ΕΡΑΛ 
 5. κ.κ. Ρροζδρουσ Ειδ. Εξετ. Κζντρων ΕΡΑΛ 

              (Με τθ φροντίδα των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ) 
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(Φ.Ε.Κ. 529/τ.Β’/27-4-2010), Φ.151/41773/Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 1289/τ.Β/11-4-2012) και Φ.151/64333/Α5 /2015 
(Φ.Ε.Κ. 721/τ.Βϋ/27.04.2015) όμοιζσ τθσ.  

 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 
1. ΕΠΟΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

Τθ γενικι εποπτεία των εξετάςεων και το ςυντονιςμό τθσ διενζργειάσ τουσ ςε όλα τα Εξεταςτικά 
Κζντρα και ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα τθσ δικαιοδοςίασ τουσ ζχουν οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ των 
οικείων Διευκφνςεων Δ.Ε.  

Ο επόπτθσ των εξετάςεων ορίηει ζναν κακθγθτι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ) ι διοικθτικό 
υπάλλθλο για τθν επικουρία του ζργου τθσ εποπτείασ. 

 
2. ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 

Οι εξετάςεισ κα διενεργθκοφν ςε Εξεταςτικά Κζντρα που ορίηονται με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ο αρικμόσ και θ ζδρα τουσ ζχουν κακοριςτεί με τθ με αρικ. Φ.151/57810/A5/8-4-
2015 (ΑΔΑ: ΩΚ65465ΦΘ3-1ΞΦ) Υπουργικι Απόφαςθ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθ με αρικ. 
Φ.151/65067/Α5/27-4-2015 (ΑΔΑ:ΒΜ7Κ465ΦΘ3-Η97) Υπουργικι Απόφαςθ. Οι υποψιφιοι με αναπθρίεσ και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κα εξεταςτοφν ςτα Βακμολογικά Κζντρα ι ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα που 
ορίςτθκαν με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Για τθν εξζταςθ των 
υποψθφίων αυτϊν αποςτζλλεται χωριςτι εγκφκλιοσ. 

 
3. ΟΡΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ 

Με απόφαςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςυγκροτείται θ επιτροπι του 
Εξεταςτικοφ Κζντρου που αποτελείται από: 

  α) Το Διευκυντι του οικείου ΕΡΑΛ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ από τον Υποδιευκυντι ι κακθγθτι με βακμό 
τουλάχιςτον Δϋ του οικείου ΕΡΑΛ που ορίηεται ωσ Ε.Κ. ι άλλου ΕΡΑΛ ωσ πρόεδρο.  

  β) Τζςςερισ (4) κακθγθτζσ Δ.Ε. ωσ μζλθ, εκ των οποίων οι δφο είναι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ λιψθσ των 
κεμάτων. 

Γραμματζασ ορίηεται ζνασ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ι κακθγθτισ Δ.Ε. Η επιτροπι επικουρείται ςτο 
ζργο τθσ από ζναν κακθγθτι Δ.Ε. για τθ διακίνθςθ των γραπτϊν προσ τα Βακμολογικά Κζντρα και από τρία 
άτομα βοθκθτικό προςωπικό. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται ζνασ βοθκόσ γραμματζα. Αν οι εξεταηόμενοι 
μακθτζσ είναι περιςςότεροι από εξιντα (60) και μζχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίηεται και δεφτεροσ 
βοθκόσ γραμματζα, αν είναι περιςςότεροι από εκατόν τριάντα και μζχρι εκατόν ογδόντα (180) τρίτοσ, και αν 
είναι περιςςότεροι από εκατόν ογδόντα (180), τζταρτοσ βοθκόσ γραμματζα.  

 Ζργο τθσ επιτροπισ είναι θ οργάνωςθ του Εξεταςτικοφ Κζντρου, θ εποπτεία για τθν ομαλι και 
αδιάβλθτθ διεξαγωγι των εξετάςεων ςτο Εξεταςτικό Κζντρο ευκφνθσ τθσ, θ κατανομι των επιτθρθτϊν ςτισ 
αίκουςεσ εξετάςεων, μεριμνϊντασ ϊςτε κάκε μζρα των εξετάςεων οι επιτθρθτζσ να είναι διαφορετικοί ςε 
κάκε αίκουςα, θ αναπαραγωγι των κεμάτων, ο ζλεγχοσ τθσ πιςτισ και ακριβοφσ αναπαραγωγισ των 
κεμάτων, θ διανομι τουσ ςτουσ εξεταηόμενουσ, θ ενθμζρωςθ τθσ ΚΕΕ για οποιοδιποτε ηιτθμα προκφψει ςτο 
Εξεταςτικό Κζντρο, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των επιτθρθτϊν για τθ ςωςτι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, θ 
ςυγκζντρωςθ και θ αποςτολι ςτα Βακμολογικά Κζντρα των γραπτϊν δοκιμίων και γενικά θ λιψθ των 
απαραίτθτων μζτρων για τθν ομαλι και αδιάβλθτθ διεξαγωγι των εξετάςεων.  

Τα τακτικά μζλθ τθσ επιτροπισ που είναι επιφορτιςμζνα με το παραπάνω ζργο κα πρζπει να 
γνωρίηουν ότι, εφόςον οριςκοφν και ωσ βακμολογθτζσ από τον πρόεδρο του Β.Κ. για τθ βακμολόγθςθ 
γραπτϊν δοκιμίων, κα πρζπει να ανταποκρικοφν και ς’ αυτό. 

 Δεν μπορεί να μετζχει ςτθν επιτροπι του Ε.Κ ι ςτθν οικεία ομάδα επιτθρθτϊν ςφηυγοσ υποψθφίου 
και γενικά όποιοσ ζχει ςυγγζνεια εξ’ αίματοσ ι εξ’ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ με υποψιφιο που 
εξετάηεται ςτο οικείο Ε.Κ.  
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4. ΟΡΙΜΟ ΕΠΙΣΗΡΗΣΩΝ – ΟΔΗΓΙΕ 
Σε κάκε Εξεταςτικό Κζντρο, ορίηονται με απόφαςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι 

αναγκαίοι επιτθρθτζσ για τθν επιτιρθςθ των εξεταηόμενων, τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
ζναρξθ των εξετάςεων.  

Διευκρινίηεται ότι τόςο τα Βακμολογικά Κζντρα, όςο και τα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα, όταν 
εξετάηονται οι μακθτζσ και απόφοιτοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ λειτουργοφν ωσ 
Εξεταςτικά Κζντρα και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ορίηονται οι αναγκαίοι επιτθρθτζσ.  

Επιςθμαίνεται ότι : 
  1. Οι επιτθρθτζσ δεν πρζπει να διδάςκουν ςε ςχολεία από τα οποία προζρχονται υποψιφιοι τουσ οποίουσ αυτοί 

επιτθροφν. 
  2. Δεν μπορεί να οριςτεί επιτθρθτισ εκπαιδευτικόσ, που ζχει ωσ εξεταηόμενο ςτο οικείο Εξεταςτικό Κζντρο 

ςφηυγο ι πρόςωπο που ςυνδζεται μαηί του με ςχζςθ ςυγγζνειασ «εξ αίματοσ» ι «εξ αγχιςτείασ» μζχρι και 
τρίτου βακμοφ. 

  3. Για κάκε αίκουςα εξζταςθσ ορίηονται δφο (2) επιτθρθτζσ, οι οποίοι κατανζμονται από τθν επιτροπι 
Εξεταςτικοφ Κζντρου ςε διαφορετικζσ αίκουςεσ εξετάςεων κάκε μζρα. Για κάκε πζντε (5) αίκουςεσ 
εξετάςεων ορίηεται και ζνασ εφεδρικόσ επιτθρθτισ. 

   4. Σε περίπτωςθ που αντικειμενικοί λόγοι το επιβάλλουν μποροφν να χρθςιμοποιοφνται επιτθρθτζσ που 
προζρχονται από άλλο νομό, οριηόμενοι με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τθσ ζδρασ 
των μετακινοφμενων, μετά από πρόταςθ των οικείων Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Η εκτόσ ζδρασ μετακίνθςι τουσ και πζραν των επιτρεπόμενων θμερϊν γίνεται με απόφαςθ του 
ίδιου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

  5. Οι επιτθρθτζσ απαγορεφεται να φζρουν μαηί τουσ κινθτό τθλζφωνο. Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι των 
επιτθρθτϊν ϊςτε κατά τθν είςοδο των εξεταηόμενων να τουσ ενθμερϊνουν ότι δεν πρζπει να παίρνουν μαηί 
τουσ βιβλία, τετράδια, ςθμειϊςεισ, διορκωτικό (blanco), κινθτά τθλζφωνα, υπολογιςτικζσ μθχανζσ, 
θλεκτρονικά μζςα μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ι άλλα αντικείμενα, εκτόσ από αυτά που επιτρζπει θ ΚΕΕ και τα 
οποία πρζπει να παραμζνουν εκτόσ αίκουςασ και να μθν επιτρζπουν τθν είςοδο ςε όποιον δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ αυτζσ. Είναι επίςθσ υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ταυτότθτασ των υποψθφίων 
θ οποία ελζγχεται με: α) το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο επίςθμο πιςτοποιθτικό για τθν ταυτότθτά 
τουσ ζγγραφο, που φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία τουσ και β) το δελτίο εξεταηόμενου.  

  6. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν επιτρζπεται ςτουσ εξεταηόμενουσ να βγουν από τθν αίκουςα εκτόσ από 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι καλείται ο εφεδρικόσ επιτθρθτισ, ο οποίοσ ςυνοδεφει τον 
εξεταηόμενο ζξω από τθν αίκουςα, ελζγχοντασ τουσ χϊρουσ που αυτόσ επιςκζπτεται για τθν αποφυγι 
δολίευςθσ των εξετάςεων.  

  7. Οι επιτθρθτζσ προςζρχονται ζγκαιρα ςτο Εξεταςτικό Κζντρο. Επιςθμαίνουμε ότι οφείλουν να ελζγχουν με 
κάκε αυςτθρότθτα πικανότθτα αντιγραφισ ι ςυνεργαςίασ των εξεταηόμενων, να εφαρμόηουν πιςτά τισ 
οδθγίεσ τθσ επιτροπισ Ε.Κ, να είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθν επιτιρθςθ των υποψθφίων 
κατά τθν ϊρα τθσ εξζταςθσ και να αναφζρουν αμζςωσ ςτθν επιτροπι όποιο πρόβλθμα προκφψει. Αν ο 
υποψιφιοσ φζρει μαηί του ςτθν αίκουςα ςτθν οποία εξετάηεται αντικείμενο ι μζςο από τα ωσ άνω 
αναφερόμενα ι αντιγράφει κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ από βιβλίο ι οποιουδιποτε είδουσ ςθμειϊςεισ ι 
από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταηόμενου, ι κορυβεί και δεν ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των 
επιτθρθτϊν επιχειρϊντασ να αντιγράψει ι εμποδίηοντασ τθν εξζταςθ άλλων εξεταηόμενων ι δολιεφεται με 
οποιοδιποτε τρόπο τθν εξζταςι του, απομακρφνεται από τθν αίκουςα εξζταςθσ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
τθσ επιτροπισ του Εξεταςτικοφ Κζντρου και το γραπτό δοκίμιο βακμολογείται από τθν επιτροπι του 
Εξεταςτικοφ Κζντρου με τον κατϊτερο βακμό μθδζν (0). Η επιτροπι πριν από τθν επιβολι τθσ ανωτζρω 
ποινισ καλεί ςε προφορικι απολογία τον υποψιφιο και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό που υπογράφεται από 
τον πρόεδρο, τα μζλθ και το γραμματζα. Τα οποιαδιποτε αποδεικτικά ςτοιχεία επιςυνάπτονται ςτο πρακτικό 
και αποςτζλλονται μαηί με το τετράδιο ςε ξεχωριςτό φάκελο ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο. 

   8. Οι επιτθρθτζσ παραλαμβάνουν από τθν επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου το φάκελο τθσ εξζταςθσ, 
εκφωνοφν τον κατάλογο των μακθτϊν, ςθμειϊνουν τουσ απόντεσ, διανζμουν το χάρτθ γραφισ ι το ειδικό 
τετράδιο, μεριμνοφν για τθν επικόλλθςθ ς’ αυτό των μθχανογραφικϊν αυτοκόλλθτων που αντιςτοιχοφν ςτο 
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μακθτι και ςτο εξεταηόμενο μάκθμα (βλ. επόμενο κεφάλαιο 5), διανζμουν τα φωτοτυπθμζνα κζματα τθσ 
εξζταςθσ και αναγράφουν ςτον πίνακα το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εξζταςθσ.  

  9.  Οι επιτθρθτζσ απαγορεφεται να παρζχουν οποιαδιποτε διευκρίνιςθ επί των κεμάτων.  
 10. Οι επιτθρθτζσ κατά τθν παραλαβι των γραπτϊν δοκιμίων είναι υπεφκυνοι να ελζγχουν τα ατομικά ςτοιχεία 

των μακθτϊν, να τα καλφπτουν ενϊπιόν τουσ επικολλϊντασ αδιαφανι ταινία και να εξετάηουν με ιδιαίτερθ 
προςοχι για τυχόν ςθμείωςθ ονομαςτικϊν ι άλλων διακριτικϊν ςτοιχείων που μποροφν να αποκαλφψουν 
τθν ταυτότθτα του υποψθφίου.  
  Κατά τθν παράδοςθ των γραπτϊν από τουσ εξεταηόμενουσ και παρουςία του εξεταηόμενου 
επικαλφπτουν με αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο τα ατομικά ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πάνω εςωτερικό μζροσ 
του εξϊφυλλου ςτθ κζςθ Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο, επίςθσ, επικολλοφν και ςτθ 
κζςθ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ τόςο ςτο εξϊφυλλο του τετραδίου, όςο και ςτισ κόλλεσ του Γραμμικοφ και 
Ελεφκερου Σχεδίου για τα μακιματα ειδικότθτασ «Αρχιτεκτονικό Σχζδιο» και «Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ» ςτθ 

κζςθ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ.  
 Κατά τθν επικόλλθςθ του αδιαφανοφσ αυτοκόλλθτου δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι και τοποκετείται 
κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε κατά το ςχίςιμο του κεντρικοφ του τμιματοσ να αποκαλφπτονται τα ςυγκεκριμζνα 
ςτοιχεία. Το μζροσ, δθλαδι, που ζχει τθν κόλλα ςτοιχίηεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επικάκεται πάνω 
ςτθν οικεία γραμμοςκίαςθ. Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι ςτο ςθμείο αυτό, επειδι αν το τμιμα που ζχει 
τθν κόλλα επικολλθκεί πάνω ςτα ατομικά ςτοιχεία δθμιουργείται κατά τθν αποκόλλθςθ πρόβλθμα 
αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ του γραπτοφ, κακϊσ δεν αποκαλφπτονται τα ςτοιχεία και αν επιχειρθκεί θ 
αποκόλλθςθ του τμιματοσ που ζχει κόλλα καταςτρζφονται τα ςτοιχεία που ζχει επικαλφψει. Ρριν τθν 
επικόλλθςθ του αυτοκόλλθτου οι επιτθρθτζσ διαγράφουν χιαςτί τα κενά διαςτιματα, κζτουν τθν υπογραφι 
τουσ (ΡΟΣΟΧΗ: όχι ολογράφωσ) ςτο τζλοσ του κειμζνου των απαντιςεων που υποδεικνφεται από τον 
εξεταηόμενο και διαγράφουν χιαςτί τον κενό χϊρο κάτω από τθν υπογραφι τουσ, κακϊσ και αυτόν τθσ 
επόμενθσ λευκισ ςελίδασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ ςτθν αίκουςα (παράδοςθ και του τελευταίου 
γραπτοφ) παραδίδουν άμεςα τα γραπτά και τισ καταςτάςεισ ςτθν επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου. 

  11. Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι ςτουσ επιτθρθτζσ για τθν επίδειξθ αιςκιματοσ ευκφνθσ πζραν του 
ςυνθκιςμζνου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ διαφφλαξθσ του κφρουσ και του αδιάβλθτου τθσ 
διεξαγωγισ των εξετάςεων. 
 
5. ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ – ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ  

Για να αποφευχκοφν οποιαδιποτε προβλιματα που κα διαταράξουν τθν ομαλι ολοκλιρωςθ των 
εξετάςεων ςασ γνωρίηουμε ότι κα ςασ αποςταλοφν ονομαςτικζσ (κατά αλφαβθτικι ςειρά) καταςτάςεισ, κατά 
Εξεταςτικό Κζντρο και κατά εξεταηόμενο μάκθμα και ανάλογοσ αρικμόσ αυτοκόλλθτων. 

 Αυτό ςθμαίνει ότι θ κατανομι των εξεταηόμενων ςτισ αίκουςεσ κα γίνει κατά απόλυτθ αλφαβθτικι 
ςειρά ανεξαρτιτου ειδικότθτασ για τα δφο μακιματα Γενικισ Ραιδείασ και κατά απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά 
(Ομάδα Αϋ και Ομάδα Βϋ) για κάκε εξεταηόμενο μάκθμα ειδικότθτασ. Στισ περιπτϊςεισ δθλαδι που 
διαφορετικζσ ειδικότθτεσ ΕΡΑΛ εξετάηονται ςτο ίδιο μάκθμα ειδικότθτασ, όλεσ αυτζσ οι ειδικότθτεσ ΕΡΑΛ κα 
κεωροφνται ωσ μια για τθν αλφαβθτικι κατανομι των υποψθφίων ςτισ αίκουςεσ. 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι ςτα Ε.Κ., οι υποψιφιοι είναι υποχρεωτικό να τοποκετθκοφν κατά απόλυτθ 
αλφαβθτικι ςειρά όπωσ αναγράφονται ςτισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ και όχι κατά ΕΡΑΛ. 

Ειδικά ςε περίπτωςθ αδερφϊν πρζπει να μεςολαβοφν μεταξφ τουσ δφο ι τρεισ κζςεισ για το 
αδιάβλθτο των εξετάςεων. 

Οι καταςτάςεισ και τα αυτοκόλλθτα είναι διαφορετικά για τουσ υποψθφίουσ που προζρχονται 
από θμεριςια ΕΠΑΛ και διαφορετικά για τουσ υποψθφίουσ από τα εςπερινά ΕΠΑΛ. 

Οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΕΡΑΛ εξετάηονται ςε κοινά Εξεταςτικά Κζντρα με τουσ υποψιφιουσ 
των θμερθςίων ΕΡΑΛ, ςε διαφορετικά όμωσ κζματα. 

Οι παραπάνω καταςτάςεισ και τα αυτοκόλλθτα κα αποςταλοφν ζγκαιρα προκειμζνου να γίνουν και 
οι ςχετικοί ζλεγχοι. 
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Διευκρινίηεται ότι ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται όλοι όςοι υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ. 
Κατά ςυνζπεια δεν κα επιτραπεί θ είςοδοσ και ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ οποιουδιποτε που δεν 
περιλαμβάνεται ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ. 

Αν τυχόν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι δεν περιλαμβάνεται ςτισ καταςτάςεισ άτομο που υπζβαλε 
Αίτθςθ-Διλωςθ, τότε κα πρζπει να διερευνάται το κζμα από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του 
Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. και δεν κα ςυμπλθρϊνονται οι καταςτάςεισ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που υποδειχκεί αυτό 
από τθ ςυγκεκριμζνθ Μθχανογραφικι Υπθρεςία. 

Μαηί με τισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ (εισ τριπλοφν) των υποψθφίων αποφοίτων ΕΡΑΛ, 
αποςτζλλονται και τρία αυτοκόλλθτα των υποψθφίων κατά μάκθμα.  

Το πρϊτο αυτοκόλλθτο που είναι ονομαςτικό και αναγράφει το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο, 
το μθτρϊνυμο, το Λφκειο κατάκεςθσ τθσ Αίτθςθσ που διλωςαν ςτθν Αίτθςθ – Διλωςθ οι υποψιφιοι και τον 
κωδικό αρικμό υποψθφίου κα επικολλθκεί ςτθν πλευρά αποκόμματοσ του τετραδίου και ςτθ κζςθ Ατομικά 
ςτοιχεία μακθτι. Τα ςτοιχεία αυτά αντιγράφει ο υποψιφιοσ ςτθν εςωτερικι άνω δεξιά πλευρά του 
εξωφφλλου-ςτζλεχοσ του τετραδίου του.  

Τα δφο άλλα αυτοκόλλθτα που είναι ίδια μεταξφ τουσ και αναγράφουν τον κωδικό τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τον κωδικό ΕΡΑΛ κατάκεςθσ αίτθςθσ, το λεκτικό του ςχολείου, το λεκτικό του 
μακιματοσ και τον αφξοντα αρικμό τετραδίου κα επικολλθκοφν ςτθν εξωτερικι πλευρά του εξωφφλλου και 
ςτισ δφο κζςεισ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ.  

 Σε περίπτωςθ που ςε κάποιο Εξεταςτικό Κζντρο, για οποιονδιποτε λόγο, δεν υπάρχει το ατομικό 
αυτοκόλλθτο του υποψθφίου, ενϊ κα ζπρεπε, τότε χρθςιμοποιείται λευκό αυτοκόλλθτο όπου αναγράφονται 
τα ςτοιχεία όπωσ κα υποδειχκοφν μετά από επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του 
Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ.. Σε περίπτωςθ, επίςθσ, όπου κατά τον ζλεγχο των ατομικϊν ςτοιχείων των υποψθφίων 
διαπιςτωκοφν διαφορζσ ςτισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ-αυτοκόλλθτα και ςτα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
υποψθφίου, τότε διορκϊνονται με κόκκινο οι ονομαςτικζσ καταςτάςεισ-αυτοκόλλθτα, ϊςτε να ςυμφωνοφν 
με τθν ταυτότθτα του υποψθφίου, ςυντάςςεται πρακτικό και ςτθ ςυνζχεια ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. 

Στισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ των υποψθφίων των Ε.Κ οι απόντεσ δεν διαγράφονται, αλλά 
ςθμειϊνεται δίπλα από τουσ επιτθρθτζσ θ λζξθ ΑΠΩΝ. Δεν διαγράφονται, επίςθσ, αυτοί που κα εξεταςτοφν 
ςε διαφορετικό Εξεταςτικό Κζντρο από αυτό που είχε αρχικά οριςτεί γι’ αυτοφσ, με τθ ςθμείωςθ ςε ποιο 
Εξεταςτικό Κζντρο εξετάηονται. Διαγράφονται όμωσ, οι «Τποψιφιοι με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ» με τθ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ, κακϊσ και όςοι δεν κα αποκτιςουν απολυτιριο λόγω απουςιϊν 
με τθν επιςιμανςθ «Ανεπαρκισ φοίτθςθ». 

Οι απουςίεσ των υποψθφίων και οποιαδιποτε άλλθ μεταβολι κα ςθμειϊνονται και ςτα τρία 
αντίγραφα των ονομαςτικϊν καταςτάςεων, που ςτζλνονται από τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. Διευκρινίηουμε ότι τα αντίγραφα των ονομαςτικϊν καταςτάςεων υπογράφονται και 
ςφραγίηονται ςε όλα τα φφλλα από τον Ρρόεδρο κάκε Εξεταςτικοφ Κζντρου. Τα δφο αντίγραφα ςυνοδεφουν 
τα γραπτά δοκίμια και αποςτζλλονται ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο, ενϊ το τρίτο παραμζνει ςτο αρχείο 
του Εξεταςτικοφ Κζντρου. 

Σα τετράδια τα οποία κα δοκοφν ςτουσ υποψθφίουσ θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ είναι κοινά με 
τα τετράδια του Γενικοφ Λυκείου και ζχουν τθν ζνδειξθ «2015». Τα ίδια τετράδια πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουν και οι υποψιφιοι που εξετάηονται ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα. Επιςθμαίνεται ότι ςτο 

εξϊφυλλο ςτθ κζςθ «ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» ο υποψιφιοσ κα αναγράφει και ςτισ δφο κζςεισ τον τίτλο 
του εξεταηόμενου μακιματοσ.  

Επιςθμαίνεται ότι τα τελευταία φφλλα του τετραδίου μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από τον 
υποψιφιο ωσ πρόχειρο, αφοφ αναγράψει ςαφϊσ τθν ζνδειξθ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ςε όςεσ ςελίδεσ χρθςιμοποιιςει ωσ 
πρόχειρεσ, οι οποίεσ δεν βακμολογοφνται ςε καμία περίπτωςθ. Οι επιτθρθτζσ κατά τθν παραλαβι των 
γραπτϊν από τουσ υποψθφίουσ κα υπογράφουν (ΡΟΣΟΧΗ: όχι ολογράφωσ) ςτο τζλοσ των απαντιςεων, 
όπωσ κα τουσ υποδειχκεί από τουσ υποψθφίουσ, διαγράφοντασ χιαςτί τα κενά ςτισ απαντιςεισ . 

Εφιςτάται θ προςοχι των επιτροπϊν των Ε.Κ. ϊςτε κατά τθν εξζταςθ του μακιματοσ ειδικότθτασ 
«Αρχιτεκτονικό χζδιο» να χορθγθκεί ςτουσ υποψθφίουσ το χαρτί ςχεδίαςθσ με τθν ζνδειξθ «ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
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ΧΕΔΙΟ», ενϊ για το μάκθμα ειδικότθτασ «Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ» να χορθγθκεί ςτουσ υποψθφίουσ το 
χαρτί ςχεδίαςθσ με τθν ζνδειξθ «ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ». Επιςθμαίνεται ότι ωσ πρόχειρο μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν τα οπιςκόφυλλα των φωτοτυπθμζνων κεμάτων. Οι επιτθρθτζσ υπογράφουν ςτο τζλοσ του 
ςχεδίου. 

Επιςθμαίνουμε ότι για τουσ απόντεσ κα χρθςιμοποιθκοφν τετράδια και ςτθ κζςθ του αποκόμματοσ 
κα επικολλθκεί το ονομαςτικό αυτοκόλλθτο και κα ςταλεί (το απόκομμα) ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο ςε 
ξεχωριςτό φάκελο, ενϊ δεν χρθςιμοποιοφνται τα αυτοκόλλθτα που επικολλϊνται ςτθ κζςθ «ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ».  

Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι ςτο εξϊφυλλο ςτθ κζςθ «ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» οι επιτθρθτζσ κα 
αναγράφουν τον τίτλο του εξεταηόμενου μακιματοσ και ςτθ ςυνζχεια κα υπογράφουν ςτο απόκομμα ςτισ 
κζςεισ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι αντίςτοιχα.  

Επειδι θ ςωςτι τιρθςθ και τοποκζτθςθ των αυτοκόλλθτων είναι βαςικότατοσ παράγοντασ τθσ 
ορκισ καταχϊριςθσ τθσ βακμολογίασ, παρακαλοφμε να δοκοφν ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ προζδρουσ των 
επιτροπϊν των Εξεταςτικϊν Κζντρων, ϊςτε να κάνουν ςχετικι ενθμζρωςθ ςτουσ επιτθρθτζσ και να τουσ 
επιςτιςουν ιδιαίτερα τθν προςοχι για τθν πιςτι και απόλυτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν οδθγιϊν, 
ϊςτε να μθ βρεκοφμε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ να ηθτθκοφν ευκφνεσ για πλθμμελι εκτζλεςθ κακθκόντων. 
 
6. ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 

Για τουσ υποψθφίουσ με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται προφορικά 
ςτα Βακμολογικά και Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα αποςτζλλονται αυτοκόλλθτα αρικμθτιρια που είναι 
ςυςκευαςμζνα ςε χωριςτά δζματα με τθν ζνδειξθ «υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ - Βακμολογικά Κζντρα» και «υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ - Ειδικά 
Εξεταςτικά Κζντρα» αντίςτοιχα.  

Τα αυτοκόλλθτα αρικμθτιρια περιλαμβάνουν δεκατζςςερα ψθφία, από τα οποία τα τρία (3) 
πρϊτα ςυμπίπτουν με τον κωδικό αρικμό τθσ οικείασ επιτροπισ εξζταςθσ «υποψθφίων με αναπθρία και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», τα επόμενα επτά (7) ψθφία αντιςτοιχοφν ςτον κωδικό του ΕΠΑΛ και τα 
τζςςερα (4) τελευταία ψθφία αντιςτοιχοφν ςτον αφξοντα αρικμό των γραπτϊν ΕΠΑΛ. Επίςθσ, αναγράφεται 
και το λεκτικό του ΕΡΑΛ. Το κάκε αυτοκόλλθτο αρικμθτιριο είναι τυπωμζνο ςε τρία αντίγραφα, από τα 
οποία τα δφο πρϊτα επικολλοφνται από τουσ επιτθρθτζσ ςτθν εξωτερικι πλευρά του τετραδίου ςτθ κζςθ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ και το τρίτο παραμζνει ςτο ςτζλεχοσ. Ο χϊροσ που ζχει επικολλθκεί το αυτοκόλλθτο 
επικαλφπτεται με ευκφνθ του προζδρου τθσ επιτροπισ εξζταςθσ κατά τρόπο που να μθν είναι αναγνωρίςιμο 
το ΕΠΑΛ προζλευςισ του. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ επιτροπζσ εξζταςθσ δεν αποςτζλλονται ονομαςτικζσ καταςτάςεισ και 
αυτοκόλλθτα υποψθφίων, αλλά αρικμόσ αυτοκόλλθτων αρικμθτθρίων για κάκε ΕΡΑΛ τθσ οικείασ 
περιφζρειασ, ανεξάρτθτα αν ζχουν ι δεν ζχουν υποβλθκεί αιτιςεισ «υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» για προφορικι εξζταςθ. Είναι αυτονόθτο ότι αν δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ από 
κάποιο ΕΡΑΛ τα αυτοκόλλθτα αυτά δεν κα χρθςιμοποιθκοφν. Τονίηεται ακόμα ότι οι ίδιοι οι υποψιφιοι 
ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία τουσ ςτθ κζςθ Ατομικά ςτοιχεία μακθτι, κακϊσ και ςτθ κζςθ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ. 

Σε περίπτωςθ απουςίασ εξεταηόμενου, ςτο απόκομμα του τετραδίου οι επιτθρθτζσ αναγράφουν τα 
ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και ςυμπλθρϊνουν το εξεταηόμενο μάκθμα. Στθ ςυνζχεια το τρίτο 
αυτοκόλλθτο το οποίο κα ζμενε ςτο ςτζλεχοσ, αν ιταν παρϊν ο εξεταηόμενοσ, επικολλάται ςτθ κζςθ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΣΡΑΔΙΟΤ, ενϊ τα άλλα δφο παραμζνουν ςτο ςτζλεχοσ. Τα αποκόμματα των τετραδίων των 
απόντων υπογράφονται από τουσ επιτθρθτζσ ςτισ κζςεισ του πρϊτου και του δεφτερου βακμολογθτι 
αντίςτοιχα και αποςτζλλονται ςτο Β.Κ ςε χωριςτό φάκελο. 

 
 
7. ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

Για τθ διακίνθςθ των γραπτϊν δοκιμίων προσ τα Βακμολογικά Κζντρα κα αποςταλεί ξεχωριςτι 
εγκφκλιοσ. 
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8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 
Στα Βακμολογικά Κζντρα ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) κα βακμολογθκοφν τα γραπτά δοκίμια θμερθςίων και 

εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ), κακϊσ και τα γραπτά των μακθμάτων ειδικότθτασ τθσ Ομάδασ Βϋ (θμεριςια και 
εςπερινά). 

Οι πρόεδροι και οι ζδρεσ των Βακμολογικϊν Κζντρων ςτα οποία βακμολογοφνται τα ανωτζρω 
γραπτά δοκίμια, ορίςτθκαν με τθν με αρικ. Φ.251/57812/A5/8.4.2015 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, θ οποία ςασ ζχει κοινοποιθκεί .  

 
Ο πρόεδροσ του Βακμολογικοφ Κζντρου ςυγκροτεί επιτροπι που αποτελείται από ςχολικοφσ 

ςυμβοφλουσ ι κακθγθτζσ ΔΕ ΕΡΑΛ, με βακμό τουλάχιςτον Δϋ, ωσ μζλθ, ο αρικμόσ των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τουσ δεκαοχτϊ (18), ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των γραπτϊν δοκιμίων που πρόκειται να 
βακμολογθκοφν ςτο Β.Κ. Ζνα από τα μζλθ τθσ επιτροπισ ορίηεται ωσ αντιπρόεδροσ. Τα μζλθ του Β.Κ. πρζπει 
να προζρχονται από κλάδουσ ςχετικοφσ με τα εξεταηόμενα μακιματα. Οι κακθγθτζσ ΔΕ πρζπει να ζχουν 
διδάξει κατά το τελευταίο ζτοσ, ζνα τουλάχιςτον από τα εξεταηόμενα μακιματα.  

 
Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κάκε Β.Κ., ορίηει τουσ αναγκαίουσ βακμολογθτζσ και αναβακμολογθτζσ 

των γραπτϊν κάκε μακιματοσ, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. τθσ οικείασ ι όμορθσ Διεφκυνςθσ και κατά 
προτίμθςθ από αυτοφσ που ζχουν διδάξει το οικείο μάκθμα ςτθν τελευταία τάξθ του ΕΡΑΛ, τουλάχιςτον για 
ζνα ςχολικό ζτοσ κατά τθν τελευταία τριετία.  Οι κακθγθτζσ – αναβακμολογθτζσ πρζπει να ζχουν διδάξει το 
μάκθμα το τελευταίο ςχολικό ζτοσ. Ωσ αναβακμολογθτζσ μπορεί να ορίηονται και Σχολικοί Σφμβουλοι ι 
Διευκυντζσ ΕΡΑΛ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι για τθ ςφςταςθ των επιτροπϊν των Β.Κ. και τον οριςμό των αναγκαίων 

βακμολογθτϊν και αναβακμολογθτϊν των γραπτϊν των μακθμάτων των καταργθμζνων ειδικοτιτων των 
διατάξεων του άρκρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Αϋ/23.06.2013) δφνανται να ορίηονται ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ Φ.151/64333/Α5 (Φ.Ε.Κ. 721/τ.Βϋ/27.04.2015) – 
(ΑΔΑ : 7Θ6Τ465ΦΘ3-ΦΤΑ): 

I. Διοικθτικοί υπάλλθλοι, πρϊθν εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίςτοιχων ειδικοτιτων που 
εξαιρζκθκαν από τθ διακεςιμότθτα οι οποίοι δίδαξαν  το εξεταηόμενο μάκθμα κατά τθ 
διάρκεια ενόσ ςχολικοφ ζτουσ εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. 

II. Ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. 
III. Εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων του ωσ άνω άρκρου οι οποίοι δίδαξαν  το εξεταηόμενο 

μάκθμα κατά τθ διάρκεια ενόσ ςχολικοφ ζτουσ εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ . 
 

Δεν μπορεί να μετζχει ςτθν επιτροπι Β.Κ. με οποιαδιποτε ιδιότθτα ι ωσ βακμολογθτισ ι ωσ 
αναβακμολογθτισ ςφηυγοσ υποψθφίου και όποιοσ ζχει ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου 
βακμοφ με υποψιφιο, τα γραπτά του οποίου βακμολογοφνται ς’ αυτό το Β.Κ.  

Δεν μπορεί να είναι πρόεδροσ Βακμολογικοφ Κζντρου όποιοσ ζχει ςφηυγο υποψιφιο ι ςυγγζνεια εξ 
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ με υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 

Σα μζλθ τθσ επιτροπισ κάκε Β.Κ. μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αναβακμολογθτζσ εφόςον 
οριςτοφν ςτθ ςχετικι απόφαςθ. Επίςθσ τα μζλθ τθσ επιτροπισ κάκε Β.Κ. είναι και ςυντονιςτζσ των 
βακμολογθτϊν για τα αντίςτοιχα με τθν ειδικότθτά τουσ εξεταηόμενα μακιματα, μεταφζρουν ςτουσ 
βακμολογθτζσ οδθγίεσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ, παρακολουκοφν τθ διαδικαςία 
βακμολόγθςθσ και παρεμβαίνουν όταν κρικεί αναγκαίο, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι 
ςφγκλιςθ ςτθν αξιολόγθςθ των βακμολογθτϊν ςε κάκε Β.Κ. 

Με τθν ίδια απόφαςθ ο πρόεδροσ του Β.Κ ορίηει το Γραμματζα τθσ επιτροπισ του Β.Κ και μζχρι τρεισ 
(3) βοθκοφσ γραμματείσ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ υπαλλιλουσ από το εκπαιδευτικό και διοικθτικό 
προςωπικό για τθ βοικεια του ζργου τθσ επιτροπισ του Βακμολογικοφ Κζντρου. Ο αρικμόσ του προςωπικοφ 
αυτοφ κα είναι ανάλογοσ του αρικμοφ των γραπτϊν τα οποία κα βακμολογθκοφν ςτο οικείο Βακμολογικό 
Κζντρο και ςυγκεκριμζνα για γραπτά : 
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17.000-19.000(περίπου) από 40 μζχρι 45 άτομα 
19.001-21.000(περίπου) από 46 μζχρι 50 άτομα 
21.001-22.000(περίπου) από 51 μζχρι 55 άτομα 
22.001-24000 (περίπου) από 56 μζχρι 60 άτομα 
24.001-27000 (περίπου) από 61 μζχρι 65 άτομα 
27.001 και πάνω μζχρι 70 άτομα. 

Επιπλζον του αναφερόμενου επικουρικοφ προςωπικοφ μποροφν να οριςτοφν και ζξι (6) άτομα 
επιπλζον, λόγω τθσ επιβάρυνςθσ των Βακμολογικϊν Κζντρων με τον οπτικό ζλεγχο τθσ αναλυτικισ 
βακμολογίασ. 

Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται και μζχρι τρία άτομα από το βοθκθτικό προςωπικό (κλθτιρεσ, 
κακαρίςτριεσ) για τθ φφλαξθ και τθν κακαριότθτα των Βακμολογικϊν Κζντρων. 
 
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
           Κάκε γραπτό δοκίμιο βακμολογείται από δφο βακμολογθτζσ και θ βακμολόγθςι του γίνεται από τον 
κακζνα από αυτοφσ ςτθν εκατοντάβακμθ κλίμακα (0-100). Αν θ διαφορά βακμολογίασ μεταξφ των δφο 
βακμολογθτϊν είναι μεγαλφτερθ των δϊδεκα (12) μονάδων, το γραπτό αναβακμολογείται από τρίτο 
κακθγθτι ςτθν ίδια κλίμακα. Σελικόσ γραπτόσ βακμόσ κάκε μακιματοσ ςτθν περίπτωςθ 
αναβακμολόγθςθσ, είναι το άκροιςμα των δφο μεγαλφτερων βακμϊν. 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ςτο ςθμείο αυτό ότι είναι απόλυτθ ανάγκθ ο κάκε βακμολογθτισ να 
ςυνειδθτοποιιςει το μζγεκοσ τθσ ευκφνθσ του. Γι’ αυτό θ κρίςθ του πρζπει να μείνει ανεπθρζαςτθ από 
τυχόν υποκειμενικά κριτιρια, να διαμορφϊνεται με ψυχραιμία, χωρίσ προκαταλιψεισ, χωρίσ εξάρςεισ 
απογοιτευςθσ ι ενκουςιαςμοφ. Ρρζπει να γίνει ςυνείδθςθ όλων ότι τόςο θ αυςτθρότθτα, όςο και θ 
επιείκεια απομακρφνουν από τθν αντικειμενικι αξιολόγθςθ που είναι ο κεμελιϊδθσ ςτόχοσ. Η πλιρθσ 
ενθμζρωςθ του βακμολογθτι ςτο περιεχόμενο των ςυγκεκριμζνων κεμάτων είναι απαραίτθτθ για τθ ςωςτι 
αποτίμθςθ τθσ απάντθςθσ.  

Τονίηεται επίςθσ ότι είναι αναγκαίο οι βακμολογθτζσ να ζχουν υπόψθ τουσ τισ διατάξεισ που 
αναφζρονται ςτθν παραγωγι και επιλογι των κεμάτων, τι ηθτείται και πϊσ αξιολογείται το κάκε κζμα ι 
ερϊτθςθ.  

Για τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ-καταχϊριςθσ τθσ βακμολογίασ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτα εξισ: 

  α) ςτα τετράδια κα καταχωρίηεται εκτόσ από το ςυνολικό βακμό και θ αναλυτικι βακμολογία, όπωσ αυτι 
εμφανίηεται ςτα κζματα και ςτο ΡΟΤΥΡΟ ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάκθμα 
που κα αποςτζλλεται από τθν ΚΕΕ κάκε μζρα. 

  β) ειδικό ςυνεργείο κα ελζγχει οπτικά τθν αντιςτοιχία τθσ αναλυτικισ και ςυνολικισ βακμολογίασ ανάμεςα ςτο 
ςτζλεχοσ και το απόκομμα μετά τθ βακμολόγθςθ από τον α’ και β’ βακμολογθτι. Για τα γραπτά που κα 
χρειαςτεί να γίνει αναβακμολόγθςθ ο οπτικόσ ζλεγχοσ και των τριϊν βακμολογιϊν κα γίνει μόνο μετά τθ 
βακμολόγθςθ από τον γ’ βακμολογθτι και πάντωσ πριν τθν καταχϊριςθ ςτθν εφαρμογι.  

  γ) οι βακμολογθτζσ για τα κουτάκια που αντιςτοιχοφν ςε ερϊτθμα κα ςυμπλθρϊνουν βακμό *και μθδζν (0)+ και 
ςτο ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα ςφμφωνα με το ΡΟΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενϊ τα 
κουτάκια που δεν αντιςτοιχοφν ςε ερϊτθμα κα τα αφινουν κενά. 

  δ) ςε κάκε βακμολογθτι αντιςτοιχεί ζνασ κωδικόσ αρικμόσ που υπάρχει ςτο κεντρικό ςφςτθμα του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. 
       Πςοι βακμολογθτζσ ζχουν πάρει κωδικό με τον τρόπο αυτό ιςχφει ο ίδιοσ και φζτοσ.   

Σε όλουσ τουσ βακμολογθτζσ κα διανζμεται το ΡΟΤΥΡΟ ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάκθμα που κα αποςτζλλεται από τθν ΚΕΕ κάκε μζρα εξζταςθσ και ςτο οποίο κα 
φαίνεται θ αναλυτικι δομι-αρίκμθςθ-βακμολόγθςθ κάκε κζματοσ και ερωτιματοσ.  

Ο Ρρόεδροσ και θ γραμματεία του Β.Κ. μετά τθν παραλαβι των γραπτϊν, ελζγχουν αν ζχουν 
επικαλυφκεί με αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και οποιοδιποτε άλλο 
ςτοιχείο ςτο εξϊφυλλο που προδίδει τθν ταυτότθτα του κατόχου του τετραδίου ι του ςχολείου προζλευςθσ.  

 Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοκοφν ςτουσ βακμολογθτζσ, αναμειγνφονται τυχαία ενϊπιον των 
μελϊν τθσ επιτροπισ, τοποκετοφνται ςε φακζλουσ ανά 25 και παραδίδονται ςτουσ βακμολογθτζσ για τθν 
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πρϊτθ βακμολόγθςθ και ςτο βιβλίο χρζωςθσ καταγράφεται ο χρόνοσ παραλαβισ των γραπτϊν και ο αρικμόσ 
τουσ.  

 Ο πρϊτοσ βακμολογθτισ αναγράφει με κόκκινο ςτυλό το βακμό και τθν αναλυτικι βακμολογία ςτον 
ειδικό χϊρο και υπογράφει ςτθν ειδικι κζςθ του γραπτοφ. Ο βακμόσ είναι ςτθν κλίμακα 0-100. Εφιςτάται 
ιδιαίτερα θ προςοχι των βακμολογθτϊν τόςο ςτθν ορκι άκροιςθ των επί μζρουσ βακμϊν που αναλογοφν 
ςτθν κάκε ερϊτθςθ, όςο και ςτθ ςωςτι αναγραφι του τελικοφ βακμοφ που δίδουν ςτισ οικείεσ κζςεισ 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ και ςτο ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα. Αφοφ ολοκλθρϊςει τθ βακμολόγθςθ και 
των 25 τετραδίων του φακζλου, επιςτρζφει το φάκελο ςτθ γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεϊνεται από το 
βιβλίο χρζωςθσ. Η διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για κάκε φάκελο, μζχρι να ολοκλθρωκεί θ 
βακμολόγθςθ των γραπτϊν κάκε μακιματοσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ βακμολόγθςθσ θ επιτροπι του Β.Κ. ελζγχει κάκε τετράδιο για τθν 
αναγραφι τθσ βακμολογίασ και επικολλά αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο ςτο βακμό του Α’ βακμολογθτι .  

Η ίδια διαδικαςία ακολουκείται και ςτθ δεφτερθ βακμολόγθςθ. Ο δεφτεροσ βακμολογθτισ 
ςθμειϊνει με πράςινο ςτυλό ελλείψεισ, ςφάλματα, αδυναμίεσ ι ατζλειεσ πάνω ςτο γραπτό και αναγράφει το 
βακμό και τθν αναλυτικι βακμολογία ςτον ειδικό χϊρο και υπογράφει ςτθν ειδικι κζςθ του γραπτοφ. Πταν 
ολοκλθρϊςει τθ διόρκωςθ των γραπτϊν τα παραδίδει ςτθν επιτροπι του Β.Κ. 

 Κατά τθν κατανομι των φακζλων ςτουσ δεφτερουσ βακμολογθτζσ πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα να 
μθ δοκεί ο ίδιοσ φάκελοσ ςτον κακθγθτι που τον χρεϊκθκε ςε πρϊτθ βακμολόγθςθ. Για το λόγο αυτό ςτθν 
πλάτθ κάκε φακζλου αναγράφεται ο κωδικόσ κάκε βακμολογθτι. 

Η δεφτερθ βακμολόγθςθ είναι χριςιμο να γίνεται, εφόςον αυτό είναι εφικτό, ςε διαφορετικό χϊρο 
από αυτόν που γίνεται θ πρϊτθ βακμολόγθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι κάκε βακμολογθτισ μπορεί να διορκϊνει μζχρι τριακόςια (300) γραπτά για πρϊτθ 
βακμολόγθςθ και μζχρι τριακόςια(300) γραπτά για δεφτερθ βακμολόγθςθ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ 
ζλλειψθ επαρκοφσ αρικμοφ εκπαιδευτικϊν που ζχουν διδάξει το μάκθμα, και με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του προζδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί ςε βακμολογθτζσ θ βακμολόγθςθ περιςςότερων γραπτϊν για 
πρϊτθ και δεφτερθ βακμολόγθςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δεφτερθσ βακμολόγθςθσ, αποςφραγίηεται από τθ 
γραμματεία ο βακμόσ του α ϋ βακμολογθτι και: 

  α) εφόςον θ γραμματεία διαπιςτϊςει ότι θ διαφορά των βακμϊν των δφο βακμολογθτϊν είναι μικρότερθ ι ίςθ 
των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά ςτο ειδικό ςυνεργείο ελζγχου, το οποίο προχωρά ςε οπτικό ζλεγχο 
των βακμολογιϊν του α’ και β’ βακμολογθτι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία 
τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ και του ςυνολικοφ βακμοφ που ζβαλαν οι δφο βακμολογθτζσ ανάμεςα ςτο 
ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα, χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο των ακροιςμάτων. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που 
αντιμετωπιςτεί κάποια αναντιςτοιχία μεταξφ των βακμολογιϊν ςτελζχουσ και αποκόμματοσ, καλείται 
αναλόγωσ ο αϋ ι βϋ βακμολογθτισ για να τθν αποκαταςτιςει. 

Μετά τον ανωτζρω οπτικό ζλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλφπτονται τα ατομικά ςτοιχεία 
του υποψθφίου και καταχωρίηεται θ αναλυτικι βακμολογία των δφο βακμολογθτϊν ςτον Η/Τ με τθ 
βοικεια τθσ ςχετικισ εφαρμογισ. Κατά τθν καταχϊριςθ πλθκτρολογείται θ αναλυτικι κατανομι τθσ 
βακμολογίασ και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριηόντια υποςφνολα ανά κζμα. Τον τελικό ςυνολικό 
βακμό τον καταχωρίηει ο χειριςτισ από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίηει και το πρόγραμμα. 
Επίςθσ, καταχωρίηονται και οι Κωδικοί Αρικμοί των δφο βακμολογθτϊν. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που 
εντοπιςτεί κάποια αναντιςτοιχία μεταξφ του βακμοφ που υπολογίηεται από το πρόγραμμα και του βακμοφ 
που ζχει καταχωρίςει ο χειριςτισ, καλείται ο α’ ι β’ βακμολογθτισ για να τθν αποκαταςτιςει, αφοφ 
καλυφκοφν ξανά τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου. 

  β) εφόςον θ γραμματεία διαπιςτϊςει ότι θ διαφορά των βακμϊν των δφο βακμολογθτϊν είναι μεγαλφτερθ των 
12 μονάδων, τότε καλφπτονται με μαφρα αυτοκόλλθτα οι βακμοί του α’ και του β’ βακμολογθτι και το 
γραπτό παραδίδεται ςτον γ’ βακμολογθτι. Αφοφ ο γ’ βακμολογθτισ βακμολογιςει με μαφρο ςτυλό και με 
τθν ίδια διαδικαςία του β’ βακμολογθτι, θ γραμματεία αποςφραγίηει τουσ βακμοφσ του α’ και β’ 
βακμολογθτι και παραδίδει το γραπτό ςτο ςυνεργείο ελζγχου, το οποίο προχωρά ςε οπτικό ζλεγχο τθσ 
βακμολογίασ του α’, β’ και γ’ βακμολογθτι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί, ότι υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία τθσ 
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αναλυτικισ βακμολογίασ και του ςυνολικοφ βακμοφ που ζβαλαν οι τρεισ βακμολογθτζσ ανάμεςα ςτο 
ςτζλεχοσ και το απόκομμα, χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο ακροιςμάτων.  
 Μετά τον οπτικό ζλεγχο τθσ βακμολογίασ και των τριϊν βακμολογθτϊν, αποκόπτεται το απόκομμα, 
αποκαλφπτονται τα ατομικά ςτοιχεία του υποψθφίου και καταχωρίηεται ςτον Η/Τ θ αναλυτικι βακμολογία 
και των τριϊν βακμολογθτϊν με τθ βοικεια τθσ ςχετικισ εφαρμογισ. Κατά τθν καταχϊριςθ 
πλθκτρολογείται θ αναλυτικι κατανομι τθσ βακμολογίασ και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριηόντια 
υποςφνολα ανά κζμα. Τον τελικό ςυνολικό βακμό τον καταχωρίηει ο χειριςτισ από το απόκομμα και 
αυτόματα τον υπολογίηει και το πρόγραμμα. Επίςθσ, καταχωρίηονται και οι Κωδικοί Αρικμοί των τριϊν 
βακμολογθτϊν. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που εντοπιςτεί κάποια αναντιςτοιχία μεταξφ ςτελζχουσ και 
αποκόμματοσ, καλείται ο α’, β’ ι γ’ βακμολογθτισ για να τθν αποκαταςτιςει. 

Τα αποκόμματα με τουσ βακμοφσ των μακθμάτων αποςτζλλονται από το Β.Κ. ςτα ΕΡΑΛ μζςω των 
Διευκφνςεων Δ.Ε.. Ο Διευκυντισ του ΕΡΑΛ και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων του ΕΡΑΛ φοίτθςθσ των 
υποψθφίων, κάνουν παραβολι τθσ βακμολογίασ μεταξφ αποκομμάτων και καταςτάςεων για τθν ορκι 
καταχϊριςθ τθσ βακμολογίασ. Επιςθμαίνεται ότι για τα μακιματα ειδικότθτασ τθσ Ομάδασ Β’  θ 
βακμολογία πρζπει να καταχωρθκεί ςτθ ςχετικι εφαρμογι. Θα ακολουκιςει αναλυτικότερθ εγκφκλιοσ 
ςχετικά με τθ διακίνθςθ τθσ βακμολογίασ και των αποκομμάτων. 

Μετά το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ βακμολόγθςθσ, ελζγχου και θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ τθσ 
βακμολογίασ, τα αποκόμματα παραμζνουν ςτο ςχολείο προζλευςθσ των υποψθφίων, ενϊ τα ςτελζχθ των 
γραπτϊν δοκιμίων φυλάςςονται ςτο Βακμολογικό Κζντρο ι ςε άλλο αςφαλι χϊρο που ορίηεται από τον 
Διευκυντι Δ.Ε. μζχρι τισ 15 Μαΐου του επόμενου ζτουσ, οπότε και καταςτρζφονται. 
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