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ΘΕΜΑ: «Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ υποψθφίων ΕΡΑΛ (Ομάδα Α’ ) και μακθμάτων ειδικότθτασ (Ομάδα Β’ ) με 
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ζτουσ 2014». 
  
ΧΕΣ.: Οι με αρικμ. Φ.251/15808/Β6/5-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ39-ΥΑ8) και Φ.151/65591/Β6/29-04-2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙ09-ΙΞΞ) εγκφκλιοί μασ  

           
 Για τθν εξζταςθ των υποψθφίων με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) 

και ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) για τα μακιματα ειδικότθτασ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 12 τθσ με αρικμ. 
Φ. 151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373-Βϋ/3.3.2009) Y.A. όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ με αρικμ. Φ.151/2996/Β6/2010 (ΦΕΚ 55-Βϋ/25.01.2010) Υ.Α., του άρκρου 5 τθσ με αρικμ. 
Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422-Βϋ/9.3.2009) Κ.Υ.Α., όπωσ τροποποιικθκε με τισ με αρικ. 
Φ151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529-Βϋ/27.4.2010) και Φ.151/41773/Β6/2012 (ΦΕΚ 1289-Βϋ/11.4.2012) Κ.Υ.Α. 
και τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. 11586/Γ6 (ΦΕΚ 262-Βϋ/17.02.2011) Υπ. Απόφαςθσ τθσ Δ/νςθσ Ειδικισ 
Αγωγισ. 

 Ππωσ είναι γνωςτό υπάρχουν δφο τρόποι εξζταςθσ υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Συγκεκριμζνα οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ. Ειδικότερα: 

 
α) Εξετάηονται γραπτά οι υποψιφιοι: 
 i) που ζχουν ςοβαρά προβλιματα ακοισ (κωφοί, βαρικοοι) ςε ποςοςτό 67% και πάνω 
ii) που παρουςιάηουν προβλιματα λόγου και ομιλίασ (δυςαρκρία, τραυλιςμόσ) 
iii) που παρουςιάηουν προβλιματα επιλθψίασ          

 
Αν για τισ ανωτζρω αναπθρίεσ υπάρχει γνωμάτευςθ Υγειονομικισ Επιτροπισ που ζχει εκδοκεί πριν 

τθν 1/9/11 και είναι ςε ιςχφ, τότε αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να γίνει δεκτι. Σε περίπτωςθ που δεν 
ζχει εκδοκεί ςχετικι γνωμάτευςθ τα μεν προβλιματα ακοισ (κωφοί, βαρικοοι), ςε ποςοςτό 67% και πάνω 
και επιλθψίασ πιςτοποιοφνται από τισ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ του ΚΕ.Ρ.Α. (Κζντρο Ριςτοποίθςθσ 
Αναπθρίασ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα δε προβλιματα λόγου και ομιλίασ (δυςαρκρία, τραυλιςμό) από τα ΚΕΔΔΥ.   
β) Εξετάηονται προφορικά κατόπιν αίτθςισ τουσ οι υποψιφιοι που αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι 
εξζταςθ επειδι: 
i) είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α’) ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ 
τουλάχιςτον 67% ι είναι αμβλφωπεσ με ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 67%, 
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ii) ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67% μόνιμθ ι προςωρινι που ςυνδζεται με τα άνω άκρα, 
iii) πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων, 
iv) πάςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων που κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ τουσ 
για γραφι, 
 v) παρουςιάηουν ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, 
δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία. Πταν οι υποψιφιοι τθσ περίπτωςθσ αυτισ  επικυμοφν να απαντιςουν και 
γραπτά ςε κάποια ερωτιματα, αυτά αξιολογοφνται κατά τθ βακμολόγθςθ, 
vi) παρουςιάηουν ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ, παραβατικι 
ςυμπεριφορά λόγω κακοποίθςθσ, γονεϊκισ παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι λόγω ενδοοικογενειακισ 
βίασ. 
  Αν για τισ αναπθρίεσ i) ii) και iii) υπάρχει γνωμάτευςθ Υγειονομικισ Επιτροπισ που ζχει εκδοκεί 
πριν τθν 1/9/11 και είναι ςε ιςχφ, τότε αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να γίνει δεκτι. Σε περίπτωςθ 
που δεν ζχει εκδοκεί ςχετικι γνωμάτευςθ οι ανωτζρω αναπθρίεσ πιςτοποιοφνται από τισ Υγειονομικζσ 
Επιτροπζσ του ΚΕ.Ρ.Α. (Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   

Η αναφερόμενθ ςτθν περίπτωςθ iv) πιςτοποιείται από πρόςφατθ ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ από  
Δθμόςιο Νοςοκομείο, θ οποία φζρει ςφραγίδα από Συντονιςτι Διευκυντι Κλινικισ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ι από νόμιμα εκτελοφντα χρζθ Συντονιςτι Διευκυντι Κλινικισ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ι από Διευκυντι Ρανεπιςτθμιακισ Κλινικισ ι από Δθμόςιο Κζντρο Υγείασ ςτθν 
περιοχι του υποψθφίου, θ οποία φζρει ςφραγίδα του Διευκυντι του Κζντρου, από τθν οποία να 
προκφπτει θ αδυναμία του μακθτι να ςυμμετάςχει ςε γραπτι εξζταςθ. Στθ γνωμάτευςθ, εκτόσ από το 
κάταγμα ι τθν προςωρινι βλάβθ, πρζπει να πιςτοποιείται ρθτϊσ θ αδυναμία χριςθσ του άνω άκρου για 
γραφι και να αναγράφεται το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ γνωμάτευςθσ, το οποίο πρζπει να ςυμπίπτει με 
τθν περίοδο των εξετάςεων.  
             Η υπαγωγι ςτθν περίπτωςθ v) πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ που χορθγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ 
(πρϊθν ΚΔΑΥ) ι από τα αναγνωριςμζνα από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικά 
Κζντρα, ςτθν οποία κα αναγράφεται θ ειδικι μακθςιακι δυςκολία του μακθτι ι του αποφοίτου ο τρόποσ 
εξζταςθσ κακϊσ και χρόνοσ επαναξιολόγθςισ του. 

Η υπαγωγι ςτθν περίπτωςθ vi) πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ θ οποία χορθγείται από τα οικεία 
ΚΕΔΔΥ (πρϊθν ΚΔΑΥ) ι από τα αναγνωριςμζνα από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, 
Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα, φςτερα από προςκόμιςθ είτε ιατρικισ βεβαίωςθσ Δθμόςιου Νοςοκομείου, που 
κοινοποιικθκε ςε δικαςτικζσ αρχζσ, ςε περίπτωςθ κακοποίθςθσ του μακθτι λόγω γονεϊκισ παραμζλθςθσ 
και εγκατάλειψθσ ι ενδοοικογενειακισ βίασ είτε βεβαίωςθσ από δικαςτικι αρχι ι ειςαγγελζα ανθλίκων, 
ςε περίπτωςθ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ, ςτθν οποία κα αναφζρεται θ διάρκεια ιςχφοσ και κα 
αναγράφεται ο χρόνοσ επαναξιολόγθςθσ του μακθτι.         
 
γ)οι υποψιφιοι με φάςμα αυτιςμοφ εξετάηονται i) γραπτά ι ii) προφορικά. 

Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτείται γνωμάτευςθ που χορθγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ (πρϊθν 
ΚΔΑΥ) ι από τα αναγνωριςμζνα από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα, 
τα οποία γνωματεφουν και ειςθγοφνται τον τρόπο εξζταςθσ των υποψθφίων, ο οποίοσ μπορεί να είναι 
προφορικόσ ι γραπτόσ.       

Γνωματεφςεισ που ζχουν λιξει κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2013-14 γίνονται δεκτζσ για 
τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ζτουσ αυτοφ. 
         Οι υποψιφιοι που υπάγονται ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου (α) και ςτθν περίπτωςθ i τθσ 
παραγράφου (γ) (δθλ. γραπτι εξζταςθ), εξετάηονται ςτο εξεταςτικό κζντρο που ζχει οριςτεί και για τουσ 
υποψθφίουσ του ΕΡΑΛ ςτο οποίο φοιτοφν. Η εξζταςθ των υποψθφίων αυτϊν γίνεται ςε ξεχωριςτι 
αίκουςα και ο χρόνοσ εξζταςθσ μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του εξεταςτικοφ κζντρου. 
Τα γραπτά τουσ ςυγκεντρϊνονται μαηί με τα γραπτά των λοιπϊν υποψθφίων και διαβιβάηονται για 
βακμολόγθςθ ςτο οικείο Β.Κ. 
         Οι υποψιφιοι που υπάγονται ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου (β) και ςτθν περίπτωςθ ii τθσ 
παραγράφου (γ), (δθλαδι προφορικι εξζταςθ) κα εξεταςτοφν ςτα οικεία Βακμολογικά Κζντρα και ςτα 
Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα (Ε.Ε.Κ.) ςφμφωνα με τθν κατανομι ςτον πίνακα που επιςυνάπτεται. 
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Στο γραπτό δοκίμιο κάκε εξεταηομζνου ςθμειϊνεται ο τρόποσ εξζταςθσ του υποψθφίου και 
υπογράφεται από τουσ εξεταςτζσ και τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ. 
      H Επιτροπι εξζταςθσ του Ειδικοφ Εξεταςτικοφ Κζντρου ι του Βακμολογικοφ Κζντρου αποτελείται 
από: 
 i. Τον Ρρόεδρο ι ζνα μζλοσ τθσ Επιτροπισ του οικείου Β.Κ ι τον Ρρόεδρο του Ειδικοφ Εξεταςτικοφ Κζντρου 
(Ε.Ε.Κ), ωσ Ρρόεδρο. 
 ii. Δφο (2) εκπαιδευτικοφσ λειτουργοφσ Δ.Ε. ΕΡΑΛ για κάκε εξεταηόμενο μάκθμα από αυτοφσ που το 
δίδαξαν ζνα τουλάχιςτον ςχολικό ζτοσ κατά τθν τελευταία τριετία ωσ εξεταςτζσ-βακμολογθτζσ. Σε 
περίπτωςθ ζλλειψθσ εκπαιδευτικϊν ΕΡΑΛ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κακθγθτζσ ΤΕΕ ι Γενικοφ Λυκείου 
τθσ ίδιασ ι άλλθσ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ. 
iii. Ζνα (1) Σχολικό Σφμβουλο ι εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε., με βακμό τουλάχιςτον Δϋ, τθσ ίδιασ ι 
ςυγγενοφσ με το εξεταηόμενο μάκθμα ειδικότθτασ ωσ εξεταςτι – τρίτο βακμολογθτι. Ο κακθγθτισ πρζπει 
να ζχει διδάξει το εξεταηόμενο μάκθμα κατά το τελευταίο ςχολικό ζτοσ.  

Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται εκπαιδευτικόσ λειτουργόσ Δ.Ε. ι διοικθτικόσ υπάλλθλοσ. 
Με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ επιτροπισ του Ε.Ε.Κ. ι του Β.Κ. μποροφν να ορίηονται μζχρι εννζα 

(9) υπάλλθλοι από το εκπαιδευτικό ι διοικθτικό προςωπικό για τθν επικουρία του Ε.Ε.Κ. ι του Β.Κ. και δφο 
(2) άτομα βοθκθτικό προςωπικό (επιςτάτθσ-κακαρίςτρια). 

Στθν Επιτροπι μπορεί να παρίςταται και ζνασ (1) Σφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι ο 
Ρροϊςτάμενοσ του οικείου ΚΕΔΔΥ ι εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ο οποίοσ υπθρετεί ςτο 
ΚΕΔΔΥ, για τθν παροχι διευκρινίςεων ι επεξθγιςεων ςε κζματα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, όταν 
ηθτθκεί από τθν επιτροπι. 
  Στο χϊρο λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ εξζταςθσ παρευρίςκεται ςχολίατροσ ι άλλοσ ιατρόσ του 
δθμοςίου ι ιδιϊτθσ ιατρόσ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ μετά από ειςιγθςθ 
του οικείου Διευκυντι Διεφκυνςθσ Δ.Ε. για τθν αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε ζκτακτθσ ανάγκθσ των 
εξεταηομζνων. O οριηόμενοσ ιατρόσ οφείλει να είναι παρϊν μιςι τουλάχιςτον ϊρα πριν από τθν ζναρξθ των 
εξετάςεων και να παραμείνει ςε όλθ τθ διάρκεια των εξετάςεων.  
  Τα μζλθ και θ γραμματεία τθσ Επιτροπισ ορίηονται με απόφαςθ του Ρροζδρου Β.Κ ι του Ε.Ε.Κ.  
           Σε περίπτωςθ που οι εξεταηόμενοι είναι περιςςότεροι από πζντε (5) ςε κάκε εξεταηόμενο μάκθμα, 
ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ μπορεί να αυξάνει τον αρικμό των εξεταςτϊν – βακμολογθτϊν ανάλογα με τον 
αρικμό των υποψθφίων και τα μακιματα ςτα οποία προςζρχονται να εξεταςτοφν.  
  

Επιςθμαίνεται ότι οι εξεταςτζσ - βακμολογθτζσ κα παραλάβουν κωδικό ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
που κα αποςταλοφν από τθ Διεφκυνςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. Επίςθσ θ 
καταχϊριςθ τθσ βακμολογίασ κα γίνεται ςτο Ε.Ε.Κ.,  με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο κεφάλαιο 9 
τθσ με αρικ. Φ.151/65591/Β6/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΙΞΞ) εγκυκλίου μασ με κζμα: «Πανελλινιεσ 
εξετάςεισ θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) και υποψθφίων θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΠΑΛ 
(Ομάδα Β’) ςτα μακιματα ειδικότθτασ, ζτουσ 2014» 
 Με απόφαςθ του Δ/ντι Δ.Ε ορίηεται ο απαραίτθτοσ αρικμόσ επιτθρθτϊν για τουσ υποψθφίουσ που 
εξετάηονται ςτα Βακμολογικά ι ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα. 
             Οι κωδικοί αρικμοί των Επιτροπϊν εξζταςθσ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν Υπθρεςία μασ και ςασ 
γνωςτοποιοφνται με ςυνοδευτικι κατάςταςθ.   

Ραρακαλοφνται οι Δ/ντζσ Δ.Ε αφοφ ελζγξουν τισ ςχετικζσ γνωματεφςεισ που υπζβαλαν οι 
υποψιφιοι για τθ νομιμότθτα βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων, να αποςτείλουν κατάςταςθ και 
αντίγραφα γνωματεφςεων ςτα οικεία Βακμολογικά Κζντρα που λειτουργοφν και ωσ Εξεταςτικά Κζντρα 
Υποψθφίων με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, και ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα τα οποία 
ςασ ζχουν ιδθ γνωςτοποιθκεί. 
       Συγκεκριμζνα, αντίγραφο τθσ παραπάνω κατάςταςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ατομικά 
ςτοιχεία του υποψθφίου, ο κωδικόσ αρικμόσ, θ ειδικότθτα και ο λόγοσ τθσ προφορικισ εξζταςθσ κακϊσ και 
αντίγραφα γνωματεφςεων αποςτζλλονται ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ του Βακμολογικοφ Κζντρου ι 
ςτον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ του Ειδικοφ Εξεταςτικοφ Κζντρου, ο οποίοσ ςυγκροτεί τισ οικείεσ επιτροπζσ 
από εξεταςτζσ - βακμολογθτζσ κατά προτίμθςθ από αυτοφσ που ζχουν ανάλογθ εμπειρία ςτθν εξζταςθ 
μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ . 
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Για τθ ςωςτι ενθμζρωςθ των υποψθφίων που κα εξεταςτοφν προφορικά ςτα Β.Κ ι ςτα Ε.Κ.Κ. 
πρζπει να αναγράφεται ςτο δελτίο εξεταηομζνου το Β.Κ ι το Ε.Ε.Κ εξζταςισ του. 

Οι Δ/ντζσ Δ.Ε οφείλουν να ενθμερϊςουν τουσ υποψιφιουσ για το χϊρο εξζταςισ τουσ και να 
αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ. 

Για τθ διακίνθςθ των γραπτϊν δοκιμίων από τα Ε.Ε.Κ. προσ τα Βακμολογικά Κζντρα κα ςταλεί 
ξεχωριςτι εγκφκλιοσ. 

 
                    ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΑΝΑΓΚΕ 

 
 Πςοι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ για προφορικι μόνο εξζταςθ επειδι, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ 

φυςικισ αδυναμίασ τουσ (δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, φάςμα 
αυτιςμοφ, κινθτικι αδυναμία άνω άκρων ι προβλιματα ςτθν όραςθ), αδυνατοφν να εκφράςουν γραπτά 
τισ γνϊςεισ τουσ, τουσ παρζχεται θ ευκαιρία να τισ διατυπϊςουν προφορικά. Κατά τα λοιπά θ εξζταςι τουσ 
δεν διαφζρει από τθν εξζταςθ των λοιπϊν που εξετάηονται γραπτά. Οι υποψιφιοι αυτοί εξετάηονται ςτα 
ίδια κζματα με το ίδιο πρόγραμμα και τθν ίδια διάρκεια εξζταςθσ με αυτοφσ που εξετάηονται γραπτά. 

Ειδικά ωσ προσ τθν ςυνολικι διάρκεια εξζταςθσ των εξεταηομζνων προφορικά, πρζπει να 
διαςαφθνιςτεί ότι ςτθ ςυνολικι διάρκεια τθσ προφορικισ εξζταςθσ ςυμπεριλαμβάνεται 

α) ο χρόνοσ προετοιμαςίασ, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ, όπωσ για 
όλουσ τουσ υποψθφίουσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων, μετά τθν παρζλευςθ του οποίου οι υποψιφιοι 
κλείνουν τα τετράδια και περιμζνουν να κλθκοφν από τθν επιτροπι 

β) μετά τθν παρζλευςθ του τρίωρου χρόνου προετοιμαςίασ ι όταν κάποιοσ υποψιφιοσ (πριν τθν 
παρζλευςθ του τρίωρου) δθλϊςει ζτοιμοσ για αξιολόγθςθ, ξεκινάει ο χρόνοσ αξιολόγθςθσ-
βακμολόγθςθσ. Η επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα, εφόςον από τθν πορεία αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ του 
εξεταηομζνου διαπιςτϊςει ότι ζχει βάςθ το αίτθμά του για παράταςθ του χρόνου αξιολόγθςθσ-
βακμολόγθςθσ, να του παρζχει αυτι τθν παράταςθ χρόνου για εφλογο διάςτθμα (ζωσ 30 λεπτά), θ οποία 
ςυνδζεται άμεςα με τθν εξζλιξθ τθσ αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ του κάκε εξεταηόμενου και τθν εκτίμθςθ 
τθσ επιτροπισ. 

Πςον αφορά τθ διαδικαςία τθσ εξζταςθσ επιςθμαίνουμε ότι οι εξεταηόμενοι μακθτζσ ειςζρχονται 
ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ τθν ίδια ϊρα που ειςζρχονται και οι λοιποί εξεταηόμενοι ςτα εξεταςτικά κζντρα, 
τουσ χορθγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τουσ ςτοιχεία ςτουσ οικείουσ χϊρουσ (αν 
αδυνατοφν από μόνοι τουσ βοθκοφνται από τουσ επιτθρθτζσ). Μετά τον ζλεγχο τθσ ταυτοπροςωπίασ και 
τθσ ορκισ αναγραφισ των ατομικϊν ςτοιχείων, αυτά καλφπτονται από τουσ επιτθρθτζσ με αδιαφανζσ 
αυτοκόλλθτο ϊςτε να κακίςταται ανϊνυμο το κάκε τετράδιο. 

Αμζςωσ μετά τθ λιψθ των κεμάτων ο Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ μεριμνά: 
α) για τθ διανομι αντιγράφου των κεμάτων ςε κάκε εξεταηόμενο, οπότε αρχίηει και ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ 
εξζταςθσ. Ο επιτθρθτισ μπορεί να αναγνϊςει τα κζματα αν ηθτθκεί από τον εξεταηόμενο. Είναι αυτονόθτο 
ότι οι διατάξεισ για τισ υποχρεϊςεισ των εξεταηομζνων ιςχφουν και για τουσ υποψιφιουσ αυτοφσ από τθ 
ςτιγμι που κα ειςζλκουν ςτο εξεταςτικό κζντρο και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςισ τουσ. Τθν ευκφνθ 
για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ ομαλότθτασ διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ για όςο χρόνο οι εξεταηόμενοι 
μελετοφν τα κζματα και προετοιμάηονται για να παρουςιαςτοφν ςτθν επιτροπι ζχουν οι επιτθρθτζσ και θ 
επιτροπι κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςισ τουσ. Η αρμοδιότθτα τυχόν επιβολισ ςτουσ εξεταηομζνουσ των 
προβλεπομζνων πεικαρχικϊν ποινϊν ανικει ςτθν Επιτροπι Εξζταςθσ, ςτθν οποία αναφζρουν οι επιτθρθτζσ 
οποιοδιποτε πρόβλθμα τυχόν ανακφψει. 
β) για τθ ςυγκζντρωςθ των βακμολογθτϊν και αναβακμολογθτϊν – μελϊν τθσ Επιτροπισ του κάκε 
μακιματοσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ και αμζςωσ μετά τθ λιψθ των κεμάτων, προκειμζνου να 
ςυηθτιςουν και να ομογενοποιιςουν τθν κρίςθ τουσ ϊςτε να επιτφχουν ςφγκλιςθ των απόψεων τουσ για 
τισ ηθτοφμενεσ απαντιςεισ. Η Επιτροπι δθλαδι λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και θ 
ομάδα βακμολογθτϊν ςτο Βακμολογικό Κζντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταςτζσ κα είναι 
προετοιμαςμζνοι όταν κα προςζλκουν οι εξεταηόμενοι ενϊπιόν τουσ για τθν προφορικι εξζταςθ και θ 
κρίςθ τουσ κα είναι πιο αντικειμενικι και άμεςθ. 
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Στουσ εξεταηόμενουσ παρζχεται ο χρόνοσ προετοιμαςίασ, ο οποίοσ είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 
χρόνο δυνατισ αποχϊρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβεί τισ τρεισ ϊρεσ, προκειμζνου να μελετιςουν, να 
κατανοιςουν τα κζματα και να κρατιςουν, εφόςον το επικυμοφν, ςθμειϊςεισ ςτο τετράδιο τουσ για να τισ 
χρθςιμοποιιςουν όταν κα προςζλκουν ςτθν Επιτροπι. Πταν είναι ζτοιμοι ι όταν παρζλκει ο τρίωροσ 
χρόνοσ προετοιμαςίασ, προςζρχεται ο κάκε ζνασ ξεχωριςτά ςτθν αίκουςα όπου παρευρίςκονται τα μζλθ 
τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ. Στθν αίκουςα αυτι παρευρίςκονται υποχρεωτικά τα τρία μζλθ (οι δφο 
βακμολογθτζσ και ο τρίτοσ βακμολογθτισ) και δυνθτικά, εφόςον ο αρικμόσ των Επιτροπϊν το επιτρζπει, ο 
Ρρόεδροσ ι ο Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ι και οι δφο. 

Επίςθσ ςτθν Επιτροπι μπορεί να παρίςταται και ζνασ (1) Σφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ ι ο Ρροϊςτάμενοσ του οικείου ΚΕΔΔΥ ι εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ο οποίοσ 
υπθρετεί ςτο ΚΕΔΔΥ, για τθν παροχι διευκρινίςεων ι επεξθγιςεων ςε κζματα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν, όταν ηθτθκεί από τθν επιτροπι. 

Ο εξεταηόμενοσ αναπτφςςει προφορικά ςτα τρία μζλθ - εξεταςτζσ τισ απαντιςεισ του ςτα κζματα, 
με όποια ςειρά επικυμεί. Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των απαντιςεϊν του μπορεί να ςυμβουλεφεται 
τισ ςθμειϊςεισ του ςτο τετράδιο. 

τθν περίπτωςθ που επικυμεί να απαντιςει και γραπτά ςε κάποια ερωτιματα, εκφράηει αυτι 
τθν επικυμία του ςτουσ βακμολογθτζσ, όταν προςζρχεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, και το δθλϊνει 
εγγράφωσ ςτο γραπτό του δοκίμιο, ϊςτε οι ςχετικζσ απαντιςεισ να αξιολογθκοφν γραπτά και όχι 
προφορικά. Η γραπτι διλωςθ του υποψθφίου υπογράφεται από τουσ εξεταςτζσ και τον Πρόεδρο τθσ 
Επιτροπισ. Πταν ολοκλθρϊςει τθν εξζταςι του παραδίδει το τετράδιο ςτον Ρρόεδρο ι ςτον Γραμματζα τθσ 
Επιτροπισ και αποχωρεί από τθν αίκουςα και το Εξεταςτικό Κζντρο. Ο Ρρόεδροσ ι ο Γραμματζασ τθσ 
επιτροπισ παραδίδει αμζςωσ και πριν από τθν είςοδο άλλου εξεταηόμενου το τετράδιο ςτον πρϊτο 
βακμολογθτι, ο οποίοσ αναγράφει  το βακμό που ζδωςε ςτον εξεταςκζντα και υπογράφει ςτισ οικείεσ 
κζςεισ. Στθ ςυνζχεια παραδίδει το γραπτό ςτον Ρρόεδρο ι τον Γραμματζα, ο οποίοσ, αφοφ επικαλφψει με 
αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο το βακμό του πρϊτου βακμολογθτι, δίνει το γραπτό ςτο δεφτερο βακμολογθτι, ο 
οποίοσ ακολουκεί τθν ίδια διαδικαςία με τον πρϊτο.  

Μετά τθν παράδοςθ του γραπτοφ από το δεφτερο βακμολογθτι, αποκαλφπτεται ο βακμόσ του 
πρϊτου και, εφόςον υπάρχει διαφορά μεγαλφτερθ των δϊδεκα μονάδων, επικαλφπτονται οι βακμοί και 
των δφο βακμολογθτϊν και παραδίδει το γραπτό ςτον τρίτο βακμολογθτι (αναβακμολογθτι) για τθν 
προβλεπόμενθ αναβακμολόγθςθ. Ακολουκεί θ καταχϊρθςθ τθσ βακμολογίασ ςτο Ε.Ε.Κ. με το ειδικό 
λογιςμικό. 

Τονίηεται δε, ότι είναι αναγκαίο οι βακμολογθτζσ να ζχουν υπόψθ τουσ τα εξισ : Στα τετράδια κα 
αναγράφεται εκτόσ από το ςυνολικό βακμό και θ αναλυτικι βακμολογία, όπωσ αυτι κατανζμεται ςτα 
κζματα από τθν Κεντρικι Επιτροπι ςφμφωνα με το υπόδειγμα ΡΟΤΥΡΟ ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάκθμα που κα αποςτζλλεται από τθν ΚΕΕ κάκε μζρα εξζταςθσ. Το ζντυπο αυτό κα 
διανζμεται ςε όλουσ τουσ βακμολογθτζσ, οι οποίοι για τα κουτάκια που αντιςτοιχοφν ςε ερϊτθμα κα 
ςυμπλθρϊνουν βακμό *και μθδζν (0)+ και ςτο ςτζλεχοσ και ςτο απόκομμα, ενϊ τα κουτάκια, τα οποία δεν 
αντιςτοιχοφν ςε ερϊτθμα κα μζνουν κενά.   

Σθμειϊνεται ότι οι εξεταςτζσ κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ μποροφν να κρατοφν ςθμειϊςεισ για 
να διευκολφνονται ςτθ ςωςτι αξιολόγθςθ του εξεταηόμενου, όμωσ πρζπει με ευκφνθ των ίδιων και του 
Ρροζδρου  ι τθσ Γραμματείασ τθσ επιτροπισ να μθν λαμβάνει γνϊςθ κανζνα από τα άλλα δφο μζλθ – 
εξεταςτζσ των ςθμειϊςεων αυτϊν  και του βακμοφ που δίνει τελικά. Ο κάκε εξεταςτισ καταςτρζφει με 
ευκφνθ του τισ ςθμειϊςεισ που τυχόν κράτθςε αμζςωσ μόλισ ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςι του. 
Απαγορεφεται επίςθσ να παρζχουν οποιαδιποτε πλθροφορία ςτον εξεταηόμενο ι ςε οποιονδιποτε τρίτο 
ςχετικι με τθ βακμολογία τθσ εξζταςθσ. Αυτονόθτο είναι επίςθσ ότι απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο 
εξεταςτικό κζντρο οποιουδιποτε άλλου προςϊπου εκτόσ των επιτθρθτϊν, των μελϊν τθσ επιτροπισ 
εξζταςθσ και του ιατροφ. 

ΓΕΝΙΚΕ  ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 

  Οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ 
εξζταςθσ να αντιμετωπίηονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ξεχνοφν αν είναι δυνατό τα προςωπικά τουσ 
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προβλιματα που προζρχονται από τθν «ιδιαιτερότθτά τουσ» και ζτςι να είναι ςε ςωςτι ψυχολογικι 
κατάςταςθ για να αποδϊςουν ςφμφωνα με τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ τουσ. 
   Υπάρχουν εξεταηόμενοι των οποίων οι πακιςεισ γίνονται οπτικά αντιλθπτζσ όπωσ είναι θ κινθτικι 
αναπθρία, υπάρχουν όμωσ και εξεταηόμενοι που παρουςιάηουν δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, 
δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, φάςμα αυτιςμοφ, των οποίων όμωσ θ πάκθςθ δεν γίνεται εφκολα 
αντιλθπτι αφοφ δεν ςυνδζεται με εξωτερικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα. Μερικζσ φορζσ μάλιςτα ίςωσ να 
παραςφρουν με τθν εμφάνιςι τουσ και να δθμιουργοφν αμφιβολία για το κατά πόςο χρειάηονται 
πραγματικά ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ. Για το λόγο αυτό κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα ς’ αυτι τθν κατθγορία 
των εξεταηομζνων για ενθμζρωςθ των μελϊν των επιτροπϊν . 

Οι εξεταηόμενοι αυτοί είναι άτομα με κανονικι νοθμοςφνθ αλλά παρουςιάηουν ειδικζσ δυςκολίεσ 
ςτθ μάκθςθ, οι οποίεσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτθν ανάγνωςθ και τθ γραφι. Τα κφρια ςυμπτϊματα τθσ 
δυςλεξίασ είναι θ αργι και με πολλά λάκθ ανάγνωςθ - πολλζσ φορζσ άλλα βλζπουν και άλλα διαβάηουν – θ 
υπερβολικι ανορκογραφία και δυςανάγνωςτθ γραφι, κακϊσ και θ δυςκολία απόδοςθσ με ςυνεχι λόγο 
του περιεχομζνου του αντικειμζνου ςτο οποίο εξετάηονται. Ρολφ ςυχνά οι δυςλεκτικοί παρουςιάηουν και 
διάςπαςθ προςοχισ . 
 Τα άτομα αυτά όταν αντιμετωπίηονται ςωςτά από ψυχοςυναιςκθματικι και διδακτικι άποψθ, 
ςταδιακά ξεπερνοφν τισ δυςκολίεσ τουσ και εξελίςςονται ικανοποιθτικά επιτυγχάνοντασ πολλζσ φορζσ 
υψθλά μακθςιακά και ακαδθμαϊκά επιτεφγματα . 
          Η προφορικι εξζταςθ αντικακιςτά, για τα άτομα αυτά, τθ γραπτι μόνο ωσ διαδικαςία αξιολόγθςισ 
τουσ, δεδομζνου ότι οι δυςλεκτικοί  αδυνατοφν να διατυπϊςουν γραπτά τισ ςκζψεισ τουσ και τα 
διανοιματά τουσ. Ζχουν βζβαια το δικαίωμα κατά το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ του κζματοσ να 
χρθςιμοποιοφν πρόχειρο όπου κα καταγράφουν τισ ςκζψεισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια να αναπτφςςουν 
προφορικά τισ απαντιςεισ τουσ . 

Κατά τθν εξζταςθ οι εξεταςτζσ επιβάλλεται να επιδιϊκουν τθ διαμόρφωςθ κλίματοσ 
εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ και να υποδεικνφουν ςτον εξεταηόμενο τυχόν λάκθ που δεν οφείλονται ςε 
ζλλειψθ τθσ απαιτοφμενθσ γνϊςθσ αλλά είναι δυςλεκτικά ςυμπτϊματα π.χ. όταν ο εξεταηόμενοσ λφνει 
άςκθςθ μακθματικϊν ι χθμείασ, ο εξεταςτισ μπορεί να υποδεικνφει τυχόν αναρικμθτιςμό, τον οποίο ο 
ίδιοσ ο εξεταηόμενοσ διορκϊνει , ϊςτε να προλαμβάνεται θ δθμιουργία ςφγχυςθσ, θ οποία κα οδθγιςει ςε 
λάκοσ αποτζλεςμα.  

Επιςθμαίνεται ότι θ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ των εξεταηομζνων δεν ςυνιςτά ςε καμία περίπτωςθ 
επιεικι αξιολόγθςθ ι άλλθσ μορφισ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ, αλλά ςκοπεφει μόνο ςτθν παροχι τθσ 
δυνατότθτασ να εξωτερικεφςουν  τισ γνϊςεισ, τισ οποίεσ λόγω τθσ πάκθςθσ αυτισ αδυνατοφν να 
εξωτερικεφςουν με το γραπτό λόγο.   
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