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Απόθαζη “Κεπαμέυρ”: Όλερ οι λεπηομέπειερ για ηιρ 

Πανελλαδικέρ με ηο νέο ζύζηημα πος θα ιζσύζει από θέηορ 

(2020) 

Υπολογιζμόρ μοπίυν, Σςνηελεζηέρ Βαπύηηηαρ ειδικών μαθημάηυν,Βεβαίυζη  
Γημοζίεςζη: 03/03/2020 
 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεσλ πνπ ζα ηζρύζνπλ 

γηα πξώηε θνξά, θαζνξίδνληαη κε απόθαζε πνπ ππέγξαςε ε ππνπξγόο Παηδείαο 

Νίθε Κεξακέσο, ε νπνία δεκζνηεύηζεθε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

ΠΑΤΗΣΤΔ ΔΓΩ ΓΙΑΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΤΔ ΤΟ ΦΔΚ 

Δηδηθφηεξα , ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε: 

Σςνηελεζηέρ Βαπύηηηαρ ειδικών μαθημάηυν και ππακηικών δοκιμαζιών 

1. Γηα ηα Τκέκαηα γηα ηα νπνήα απαηηεήηαη εμέηαζε ελν́ο έ πεξηζζνηέξσλ εηδηθσ́λ 

καζεκάησλ ή πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ,   νη ζπληειεζηέο ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ή ησλ 

πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ θαηά πεξίπησζε είλαη: 

i. Γχν (2) γηα ηα Τκέκαηα γηα ηα νπνήα απαηηεήηαη εμέηαζε ζηα εηδηθά καζέκαηα: 

«Διεχζεξν Σρέδην» θαη «Γξακκηθφ Σρέδην» 

«Αξκνλία» θαη «Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ιθαλνηήησλ». 

ii. Γχν (2) γηα ηα Τκέκαηα: 

Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ, 

Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. 

iii. Έλα (1) γηα ν́ιεο ηηο ινηπέο Σρνιέο θαη Τκήκαηα γηα ηα 

νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα μέλεο γιψζζαο, κε ηελ επηθπ́ιαμε ηεο 

πεξίπησζεο ii ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ. 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/panelkladikes.pdf
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Τπόπορ ςπολογιζμού μοπίυν για ειζαγυγή ζηην Τπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη 

1. Ο ππνινγηζκν́ο ηνπ ζπλνιηθνπ́ αξηζκνπ́ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ/αο γηα εηζαγσγέ ζηηο 

Σρνιέο, ηα Τκέκαηα θαη ηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζπ́λζεηο Τκεκάησλ γήλεηαη σο εμήο: 

Ο βαζκν́ο θάζε παλειιαδηθά εμεηαδν́κελνπ καζέκαηνο εθθξάδεηαη ζηελ εηθνζάβαζκε 

θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 

ππνινγίδεηαη κφλν ν κέζνο φξνο ησλ ηεζζάξσλ (4) παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ 

καζεκάησλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκν́ ηνπ ζπλνιηθνπ́ αξηζκνπ́ κνξήσλ ν αλσηέξσ κέζνο ν́ξνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη επή ρήιηα (1.000). 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα Σρνιέο ή Τκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε εηδηθνχ καζήκαηνο 

ή πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε 

ππνςεθίνπ/αο γήλεηαη σο εμέο: 

Σην ζπ́λνιν κνξήσλ ηεο πξνεγνπ́κελεο παξαγξάθνπ, πξνζηίζεληαη ηα κφξηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην γηλφκελν ηνπ βαζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ/αο ζην απαηηνπ́κελν εηδηθν́ 

κάζεκα ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαηά πεξίπησζε, 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί ην εθαηφ (100). 

i) Βαζκφο εηδηθνχ καζήκαηνο είλαη ν γξαπηφο βαζκφο πνπ ζεκείσζε ζηελ απαηηνχκελε 

εμέηαζε ν ππνςήθηνο κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε 

δεθάηνπ. 

Γηα ηηο πεξηπησ́ζεηο πνπ εμεηάδνληαη δπ́ν εηδηθά καζέκαηα, είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 

βαζκψλ ησλ δχν εηδηθψλ καζεκάησλ. 

Ο κέζνο ν́ξνο ππνινγήδεηαη κεηά ηελ αλαγσγέ ησλ βαζκσ́λ ησλ δπ́ν καζεκάησλ ζηελ 

εηθνζάβαζκε θιίκαθα θαη εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. Σηελ πεξήπησζε πνπ 

ππνςήθηνο/α έρεη εμεηαζζεή ζε πεξηζζν́ηεξεο απν́ κήα μέλεο γισ́ζζεο, ηφηε σο βαζκφο 
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ζην κάζεκα ηεο μέλεο γισ́ζζαο, γηα ηα ηκέκαηα πνπ απαηηνπ́λ εμέηαζε ζε κήα απν́ ηηο 

μέλεο γιψζζεο απφ απηέο πνπ εμεηάζηεθε, ιακβάλεηαη ππφςε ν κεγαιχηεξνο βαζκφο 

απφ απηνχο πνπ πέηπρε ζηηο μέλεο απηέο γιψζζεο. 

ii) Βαζκφο πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ηξεηο δνθηκαζήεο- αγσλίζκαηα πνπ δηαγσλίζηεθε ν ππνςήθηνο θαη ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε 

πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκν́ ηνπ βαζκνπ́ κε πξνζέγγηζε δε- θάηνπ, ζηηο πεξηπησ́ζεηο πνπ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δεθαδηθά ςεθία ηφηε, αλ ην δεπ́ηεξν 

δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5), ην πξσ́ην δεθαδηθν́ ςεθίν 

πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο επφκελν, παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε (5), παξαιείπνληαη φια ηα ππφινηπα πέξαλ ηνπ πξψηνπ δεθαδηθά 

ςεθία. Γηα ηνλ ππνινγηζκν́ ηνπ βαζκνπ́ κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνπ́, ζηηο πεξηπησζ́εηο πνπ 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα ησλ δχν δεθαδηθά ςεθία, ηφηε, αλ ην 

ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5), ην δεπ́ηεξν δεθαδηθν́ ςεθήν 

πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο επφκελν, παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ εήλαη κη- 

θξφηεξν ηνπ πέληε (5), παξαιείπνληαη φια ηα ππφινηπα πέξαλ ηνπ δεχηεξνπ δεθαδηθά 

ςεθία. 

3. Αλ ν ππνςέθηνο/α δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηα- ζε καζέκαηνο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ ή γεληθήο παηδείαο πνπ επέιεμε λα εμεηαζζεί παλειιαδηθά, ηφηε 

ζεσξείηαη φηη εμεηάζζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). 

Γηα λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζήα επηινγέο γηα εηζαγσγέ ζηηο Σρνιέο θαη ηα Τκέκαηα ζηα 

Δπηζηεκνληθά Πεδία ζα πξέπεη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε δπ́ν 

απφ ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είρε δειψζεη. 

4. Γηα ηελ εηζαγσγέ ζην Τκέκα Μνπζηθσ́λ Σπνπδσ́λ ηνπ Ινλήνπ Παλεπηζηεκήνπ, ζην 

Τκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζην Τκήκα 

Μνπζηθψλ Σπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ηζρχεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ κνξίσλ 
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πνπ πξνβιέπεηαη απν́ ηηο δηαηάμεηο ηεο Φ.253/23170/Α5 (ΦΔΚ 504 Β /́2019) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Γικαιούσοι ςποβολήρ Γήλυζηρ πποηίμηζηρ - Μησανογπαθικό Γεληίο (ΜΓ) 

ειζαγυγήρ ζηην Τπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη 

1. Γηθαίσκα ππνβνιήο Μεραλνγξαθηθνχ Γειηίνπ πξνηηκήζεσλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή 

ζηηο Σρνιέο, ζηα Τκέκαηα θαη ζηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζπ́λζεηο ησλ Τκεκάησλ πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζηα Δπηζηεκνληθά Πεδία , έρνπλ νη ππνςήθηνη/εο, νη νπνήνη/εο έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο εκεξήζηνπ Γε- ληθνχ Λπθείνπ κε ην ζχζηεκα 

εηζαγσγήο. 

2. Όζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο , κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Μεραλνγξαθηθν́ Γειηήν 

πξνηηκήζεσλ ππνςεθίνπ/αο γηα έλα (1) ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν αλάινγα κε 

ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνπ́ ζηα καζέκαηα ηεο νπνήαο εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθα,́ γηα 

εηζαγσγή ζε Σρνιέο, Τκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Τκεκάησλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.), ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθσ́λ Αθαδεκησ́λ (Α.Δ.Α.), 

ησλ Αλσ́ηεξσλ Σρνισ́λ Τνπξηζηηθέο Δθπαήδεπζεο (Α.Σ.Τ.Δ.) ηνπ Υπνπξγεήνπ Τνπξηζκνπ́, 

ησλ Αλσηάησλ Σηξαηησηηθσ́λ Δθπαηδεπηηθσ́λ Ιδξπκάησλ (Α.Σ.Δ.Ι.) θαη Αλσηέξσλ 

Σηξαηησηηθψλ Σρνιψλ Υπαμησκαηηθψλ (Α.Σ.Σ.Υ.), ησλ Σρν- ιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο θαη 

Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ηεο Αθαδεκήαο Δκπνξηθνπ́ Ναπηηθνπ́ (Α.Δ.Ν.) θαζψο θαη ησλ 

Σρνιψλ Γνθίκσλ Σεκαηνθφξσλ Λ.Σ. θαη Ληκελνθπιάθσλ. 

Οη σο άλσ ππνςέθηνη: 

α) εθφζνλ ππνβάιινπλ ην Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν πξνηηκήζεσλ ππνςεθίνπ/αο ην ήδην 

έηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο, δηεθδηθνχλ αξηζκφ ζέζεσλ 

εηζαθηέσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 

β) Γηεθδηθνχλ πνζνζηφ ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ θάζε Τκέκαηνο, 

Σρνιήο ή Δηζαγσγηθήο Καηεχζπλζεο, ρσξίο λέα εμέηαζε, κε ηελ ππνβνιέ 



5 
 

 

κεραλνγξαθηθνχ, κε βάζε ηελ ηειεπηαήα ζπλνιηθέ βαζκνινγήα ηνπο γηα πξν́ζβαζε ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Τν δηθαήσκα απην́: 

αα) δελ αθνξά ηνπο ππνςεθήνπο/εο πνπ ζπκκεηεήραλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 

δηεθδηθψληαο ζέζεηο επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη 

ββ) κπνξεί λα αζθεζεί ην επφκελν θαη ην κεζεπφκελν έηνο ηνπ έηνπο ηειεπηαήαο εμέηαζεο 

ζηα παλειιαδηθσ́ο εμεηαδν́κελα καζέκαηα, εηδηθά καζήκαηα θαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα 

ηελ εηζαγσγέ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαήδεπζε. 

Οη ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνπ́λ ζην πνζνζην́ ηνπ δέθα ηνηο εθαην́ (10%) ηνπ αξηζκνπ́ 

εηζαθηέσλ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) γηα ν́ζνπο/εο ζπκκεηεήραλ 

ζηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο ην ακέζσο πξνεγνπ́κελν έηνο θαη ζε πνζνζην́ ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%) γηα ν́ζνπο/εο ζπκκεηεήραλ ζηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο δπ́ν (2) έηε πξηλ απφ ην 

έηνο ππνβνιήο κεραλνγξαθηθνχ ρσξίο λέα εμέηαζε, κε ηελ επηθπ́ιαμε εηδηθσ́λ δηαηάμεσλ, 

ζρεηηθά κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζε Σρνιέο θαη Τκήκαηα ησλ 

Αλσηάησλ Σηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Σ.Δ.Ι.) θαη Αλσηέξσλ Σηξαηησηηθψλ 

Σρνιψλ Υπαμησκαηηθψλ (Α.Σ.Σ.Υ.), ησλ Σρνισ́λ ηεο Αζηπλνκηθέο θαη Ππξνζβεζηηθέο 

Αθαδεκίαο, ηεο Αθαδεκήαο Δκπνξηθνπ́ Ναπηηθνπ́ (Α.Δ.Ν.) θαζψο θαη ησλ Σρνιψλ Γνθίκσλ 

Σεκαηνθφξσλ Λ.Σ. θαη Ληκελνθπιάθσλ. Με θνηλέ απν́θαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Υπνπξγψλ, φπνπ απαηηείηαη, θαζνξίδνληαη 

ηα εηδηθν́ηεξα πνζνζηά επή ηνπ αξηζκνπ́ ησλ εηζαθηέσλ αλά θαηεγνξήα ΓΔ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ.. 

Θέζεηο ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη κεηαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξήζησλ ΓΔ.Λ. 

Υπνςήθηνη, νη νπνήνη ζπκκεηεήραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηα δπ́ν πξνεγνπ́κελα έηε, 

εθφζνλ ζπκκεηάζρνπλ εθ λένπ έζησ θαη ζε έλα κάζεκα ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ 

ΓΔΛ δελ έρνπλ δηθαήσκα λα ππνβάινπλ Μεραλνγξαθηθν́ Γειηήν κε βάζε ηε βαζκνινγήα 

πξνεγνχκελεο εμέηαζήο ηνπο γηα ην πνζνζηφ ηνπ 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξήο λέα 

εμέηαζε. 
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3. Οη ππνςέθηνη/εο Δζπεξηλνπ́ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Υπνβνιή ηεο Γήισζεο πξνηίκεζεο - Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν (ΜΓ) εηζαγσγήο ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

1. Οη ππνςέθηνη/εο νη νπνήνη/εο επηζπκνπ́λ ηελ εηζαγσγέ ζηηο Σρνιέο, ζηα Τκέκαηα θαη 

ζηηο Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο ησλ Τκεκάησλ , θαη πιεξνπ́λ ηηο πξνπ̈πνζέζεηο , 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά, Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Τκεκάησλ 

εηζαγσγήο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

2.α) Σην κεραλνγξαθηθν́ δειηήν ν/ε ππνςέθηνο/α κπνξεή λα δεισ́λεη πξνηήκεζε γηα ν́ζεο 

Σρνιέο ή Τκήκαηα επηζπκεί, απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα (1) ζπγθεθξηκέλν 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν αλάινγα κε ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα καζέκαηα ηεο νπνήαο 

εμεηάζηεθε παλειιαδηθά θαη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. Με ηε δέισζέ ηνπ ν/ε ππνςέθηνο/α 

πξνζδηνξίδεη γηα πνηεο Σρνιέο ή πνηα Τκήκαηα επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο. Καη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν/ε ππνςέθηνο/α δελ 

δηθαηνχηαη λα δειψζεη πξνηίκεζε γηα Σρνιή ή Τκήκα ή Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε 

Τκήκαηνο ζην νπνίν είλαη ήδε θνηηεηήο/ηξηα, εθφζνλ ππνβάιεη ΜΓ γηα ην πνζνζηφ 10% 

ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξήο λέα εμέηαζε. 

β) Η ζπκπιήξσζε ηεο ζεηξάο πξνηίκεζεο γίλεηαη κε ζπλερφκελε αχμνπζα αξίζκεζε γηα 

ηηο Σρνιέο έ ηα Τκέκαηα, πνπ επηζπκεή ν/ε ππνςέθηνο/α. 

Με ηε δέισζε πξνηήκεζέο ηνπ ν/ε ππνςέθηνο/α απνδέρεηαη ν́ηη ζε ζπ́γθξηζε κε ηνπο 

άιινπο ππνςεθίνπο/εο δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε Σρνιή ή Τκήκα πνπ δελ έρεη δειψζεη. 

Απνδέρεηαη, επίζεο, φηη δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε Σρνιή ή Τκήκα πνπ πξνζδηφξηζε ζηε 

δήισζή ηνπ/εο, αλ ην ζπ́- λνιν ησλ κνξήσλ ηνπ/ηεο εήλαη κηθξν́ηεξν απν́ ην ζπ́λνιν ησλ 

κνξίσλ ηνπ ηειεπηαήνπ εηζαγνκέλνπ πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ, εηζάγεηαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε Σρνιέ έ Τκέκα. 
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Δπίζεο, απνδέρεηαη φηη, αλ κε ην ζπ́λνιν ησλ κνξήσλ ηνπ/ηεο κπνξεή λα εηζαρζεή ζε 

πεξηζζφηεξεο Σρνιέο ή Τκήκαηα, ζα εηζαρζεή ηειηθά κφλν ζε εθείλε ηε Σρνιή ή ην Τκήκα 

πνπ πξνζδην́ξηζε ζηε δέισζέ ηνπ/ηεο, κε έλδεημε πξνγελέζηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

Σρνιέο ή Τκήκαηα, πνπ έρεη δεισ́ζεη. 

γ) Η δέισζε πξνηήκεζεο Σρνισ́λ έ Τκεκάησλ ζην Μεραλνγξαθηθν́ Γειηήν ππνςεθίνπ/αο, 

πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθα,́ κε ηα αηνκηθά ζηνηρεήα θαη ηηο επηινγέο πξνηήκεζεο 

Σρνιψλ ή Τκεκάησλ εηζαγσγήο, απνηειεί επίζεκν παξαζηαηηθφ γηα ηε κεραλνγξαθηθή 

επεμεγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο ππνςεθήνπ/αο. Η δέισζε πξνηηκέζεσλ θάζε 

ππνςεθίνπ/αο ζην Μεραλνγξαθηθν́ Γειηήν αληηπξνζσπεπ́εη ηελ απζεληηθέ έθθξαζε ηεο 

ζέιεζήο ηνπ/ηεο, ε νπνήα εήλαη νξηζηηθέ, θαη κν́λν ελην́ο ηεο πξνζεζκήαο ππνβνιέο ηεο 

επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε ή ε ηξνπνπνίεζή ηεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Έθδνζεο 

Απνηειεζκάησλ Δπηινγήο, επηηξέπεηαη κφλν ε κεξηθή ή νιηθή αλάθιεζε ηεο δήισζεο 

πξνηηκήζεψλ ηνπ. 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα θάηνρν απνιπηεξίνπ ηίηινπ ηξηεηνχο Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, ν 

ηίηινο απηφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Βεβαίσζε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔΛ απνθνίηεζεο 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν/ε θάηνρν́ο ηεο δηθαηνπ́ηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ Δζπεξηλψλ ΓΔΛ, εθφζνλ: 

i) είρε πιήξε θνίηεζε απφ ηελ έλαξμε θαη έσο ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ζηηο 

ηξεηο ηάμεηο ηνπ Δζπεξηλνπ́ Γεληθνπ́ Λπθεήνπ έ 

ii) εγγξάθεθε ή κεηεγγξάθεθε ζηελ Γ ́ ηάμε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ 

απφ ηε Β ́ ηάμε ηνπ εκεξέζηνπ ΓΔ.Λ. ή ζηε Β ́ ηάμε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπ/ηεο απν́ ηελ Α ́ ηάμε ηνπ εκεξέζηνπ ΓΔ.Λ., φηη εξγάδεηαη θαη κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπ/ηεο απν́ ηελ Β ́ έ ηελ Α ́ ηάμε εκεξέζηνπ ΓΔ.Λ. αληίζηνηρα ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηηο ηάμεηο απηέο, επήιζε: α) ζάλαηνο ηνπ ελφο γνλέα ή β) 

αλαπεξία ηνπ ελφο γνλέα, ν νπνήνο αζθεή κν́λνο έ απν́ θνηλνπ́ κε ηνλ άιιν γνλέα ηελ 

επηκέιεηα, ζε πνζνζην́ άλσ ηνπ εμέληα επηά ηνηο εθαην́ (67%) ή 
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iii) εγγξάθεθε ζηε Β ́ ή ζηε Γ ́ ηάμε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔ.Λ. είηε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

25νπ έηνπο ειηθήαο εήηε ιν́γσ έληαμεο, σο εμαξηεκέλσλ αην́κσλ, ζε πξν́γξακκα 

απεμάξηεζεο ή 

iv) κεηεγγξάθεθε απφ ηελ Α ́ ηάμε εκεξεζίνπ ΓΔ.Λ. ζηελ Α ́ ηάμε εζπεξηλνπ́ ΓΔ.Λ. εληφο 

ηεο πξνβιεπν́κελεο απν́ ηηο θεήκελεο δηαηάμεηο πξνζεζκήαο γηα κεηεγγξαθέ έ 

v) πξφθεηηαη γηα καζεηέο-ππνςεθίνπο πνπ, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2017-2018 θαη 2018-

2019, θνίηεζαλ ζηελ Α ́ ηάμε εκεξεζίνπ Λπθείνπ (Γ.Δ.Λ. - ΔΠΑ.Λ.) θαη ν́ηη έρνπλ δη- 

θαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα 

εζπεξηλά ιχθεηα, εθφζνλ θνίηεζαλ, ηα δπ́ν (2) επφκελα πιήξε ζρνιηθά έηε, ζηηο Β ́ θαη Γ ́ 

ηάμεηο εζπεξηλνχ Λπθείνπ (Γ.Δ.Λ. - ΔΠΑ.Λ.). 

Η ελ ιν́γσ βεβαήσζε ηνπ εζπεξηλνπ́ ΓΔΛ απνθνήηεζεο γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπησ́ζεηο ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ: Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ (πεξ. iiα) 

ή Απφθαζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη αλαπεξία ηνπ ελφο 

γνλέα, ν νπνήνο αζθεή κν́λνο έ απν́ θνηλνπ́ κε ηνλ άιιν γνλέα ηελ επηκέιεηα, ζε πνζνζην́ 

άλσ ηνπ εμήληα επηά ηνηο εθα- ηφ (67%). Σηελ πεξήπησζε ηεο επηκέιεηαο ππνβάιιεηαη θαη 

αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάζεζεο ηεο επηκέιεηαο (πεξ. iiβ) ή αληίγξαθν ηεο 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο/δηαβαηεξίνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 25νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ/ηεο (πεξ. iii), είηε Βεβαίσζε νηθείνπ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν/ε ππνςέθηνο/α, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνήηεζέο ηνπ/ηεο ζηελ 

πξνηειεπηαία ή ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, αθνινπζνχζε 

πξφγξακκα απεμάξηεζεο (πεξ iii). Γηα ν́ιεο ηηο ππν́ινηπεο πεξηπησ́ζεηο ηεο παξνπ́ζαο 

παξαγξάθνπ, ε βεβαήσζε ηνπ εζπεξηλνπ́ ΓΔΛ απνθνήηεζεο εθδήδεηαη ρσξήο επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ αθνξνχλ ζέκαηα εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο θαη θνίηεζεο πνπ ην 

εζπεξηλφ ΓΔΛ απνθνίηεζεο έρεη ήδε ειέγμεη. 

4. Πξνθεηκέλνπ γηα θάηνρν απνιπηεξίνπ ηίηινπ ηεηξαεηνχο Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, 

ηνπ νπνήνπ ν ηήηινο απνθηέζεθε απν́ ην ζρνιηθν́ έηνο 2001 θαη εθεμέο, ν ηήηινο απην́ο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Βεβαίσζε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔΛ απνθνίηεζεο, απφ ηελ νπνία 
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λα πξνθπ́πηεη ν́ηη ν θάηνρν́ο ηεο θνήηεζε θαη ζηηο δπ́ν ηειεπηαίεο ηάμεηο ζε ηεηξαεηέο 

Δζπεξηλφ Γεληθφ Λχθεην. Αλ ν ππνςέθηνο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξήπησζεο ii ηνπ 

εδαθίνπ β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2525/1997, φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2909/2001, ε ζρεηηθέ βεβαήσζε ηνπ 

παξφληνο εδαθίνπ, βεβαηψλεη θαη ζπκπεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε: i) Λεμηαξρηθή 

πξάμε ζαλάηνπ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή ii) απφθαζε Υγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ηνπ ή ν 

γνλέαο, πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ, έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 67%. Σηελ 

πεξίπησζε ηεο επηκέιεηαο ππνβάιιεηαη θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάζεζεο 

ηεο επηκέιεηαο έ iii) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

ελεγξάθε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ηεηξαεηνχο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθήαο ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν ηεο 

αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή iλ) Βεβαίσζε νηθείνπ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ηεηξαεηνχο 

Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, αθνινπζνχζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ην νπνήν 

ιεηηνπξγνχζε ζηηο πξνκεζεκβξηλέο ψξεο ηεο εκέξαο. Όζνη απνθηνχλ απνιπηήξην 

ηεηξαεηνχο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 θαη εθεμέο 

πξέπεη λα έρνπλ πιήξε θνίηεζε θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ηεηξαεηνχο Δζπεξηλνχ 

Γεληθνχ Λπθείνπ. Πιήξεο θνίηεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηέο, ππάξρεη φηαλ ν 

καζεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

ηεηξαεηνχο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, απφ ηελ έλαξμε θαη έσο ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ 

έηνπο. 

5. Η βεβαίσζε ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔΛ απνθνίηεζεο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 3 ή 4 

πξνζθνκίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ απφ ηνπο 

καζεηέο-ππνςεθίνπο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ απφ ηνπο παιαηνχο απνθνίηνπο - 

ππνςεθίνπο ε βεβαίσζε πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο - Γήισζεο. 

6. Πξνθεηκέλνπ γηα θάηνρν απνιπηεξίνπ ηίηινπ μέλνπ ζρνιείνπ, ν/ε ππνςέθηνο/α πξέπεη 

λα δηαζέηεη θαη βεβαήσζε ηεο νηθεήαο εθπαηδεπηηθέο έ δηπισκαηηθέο αξρέο ηεο ρσ́ξαο, ην 
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πξφγξακκα ησλ ζπνπδσ́λ ηεο νπνήαο αθνινπζεή ην ζρνιεήν απην́, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ/ηεο ζε παλεπηζηέκηα ηεο ρσ́ξαο απηέο. Δθφζνλ ν 

ηίηινο πξνέξρεηαη απφ μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, εθηφο ηεο αλσηέξσ 

βεβαίσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ θαη βεβαίσζε γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

απηνχ ζηελ Διιάδα. 

Βεβαίυζη Σςμμεηοσήρ ζηιρ Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ 

1. Σηνπο θαην́ρνπο απνιπηεξήνπ νπνηνπδέπνηε ηπ́πνπ Λπθεήνπ έ ηζν́ηηκνπ απνιπηεξήνπ 

άιινπ ζρνιεήνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαήδεπζεο πνπ παξέρεη πξν́ζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ εκεξεζήνπ έ 

εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ρνξεγείηαη Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο 

Δμεηάζεηο ηνπ έηνπο εμέηαζεο. 

Σηε Βεβαήσζε Σπκκεηνρέο αλαγξάθνληαη αξηζκν́ο πξσηνθν́ιινπ, ηα ζηνηρεήα θαη ν 

θσδηθφο αξηζκφο ηνπ Λπθείνπ πνπ ηελ ρνξεγεί, ηα αηνκηθά ζηνηρεήα ηνπ/ηεο ππνςεθήνπ/αο 

θαη ην Λπ́θεην απνθνήηεζέο ηνπ/ηεο, ην ζρνιηθν́ έηνο ζπκκεηνρέο ηνπ/εο ππνςεθήνπ/αο 

ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ Γεληθνπ́ Λπθεήνπ γηα εηζαγσγέ ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ν θσδηθφο αξηζκφο κε ηνλ νπνίν έιαβε κέξνο ζηηο Παλειιαδηθέο 

Δμεηάζεηο. 

 Σηε Βεβαήσζε Σπκκεηνρέο αλαγξαθ́νληαη επήζεο ε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνπ́ ζηελ νπνήα 

εμεηάζηεθε ν/ε ππνςέθηνο/α, ηα καζέκαηα ζηα νπνήα εμεηάζηεθε παλειιαδηθα,́ ν 

γξαπηφο βαζκφο πνπ πέηπρε γηα θάζε παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα θαη ην ζχλνιν 

ησλ κνξήσλ πνπ ζπγθεληξσ́λεη γηα ην επηζηεκνληθν́ πεδήν πνπ δπ́λαηαη λα εήλαη 

ππνςήθηνο/α. 

2. Η Βεβαήσζε Σπκκεηνρέο θέξεη ζην άλσ αξηζηεξν́ κέξνο ην εζλν́ζεκν, ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη ζθξαγίδεηαη κε ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Λπθείνπ πνπ ηελ εθδήδεη. Η Βεβαήσζε Σπκκεηνρέο ρνξεγεήηαη ζηνπο 

ππνςεθίνπο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ 

ηνπ νηθεήνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
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Σπγθέληξσζε βαζκνινγηψλ θαη πξνηηκήζεσλ ππνςεθίσλ - Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

θαη δηαδηθαζήα επηινγέο εηζαγνκέλσλ 

1. Γηα ηελ εθαξκνγέ ησλ δηαηάμεσλ ηεο απν́θαζεο απηέο ηα Βαζκνινγηθά Κέληξα 

θαηαρσξίδνπλ ηηο βαζκνινγίεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα 

ζην θεληξηθν́ πιεξνθνξηαθν́ ζπ́ζηεκα, πνπ ππνζηεξήδεηαη απν́ ηελ αξκν́δηα Γηεπ́ζπλζε 

ηνπ ΥΠΑΙΘ, ε νπνήα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ηηο θαηαζηάζεηο βαζκνινγησ́λ αλά Λπ́θεην. Η 

αξκφδηα Γηεχζπλζε, αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα θαηαηεζεηκέλα Μεραλνγξαθηθά Γειηία ησλ 

ππνςεθίσλ, ηνπο βαζκνπ́ο ησλ παλειιαδηθσ́ο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηνπο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ δηεθδηθνχλ, θαζψο θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, μεθηλά ηα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο. 

Η Δπηηξνπέ Δ ́θδνζεο Απνηειεζκάησλ Δπηινγέο ειέγρεη θαη δήλεη ηηο απαηηνπ́κελεο 

θαηεπζχλζεηο ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. Μεηά ηνλ ηειηθφ 

έιεγρν, ε αξκν́δηα Γηεπ́ζπλζε πξνβαήλεη ζηελ ηειηθέ επεμεξγαζήα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Έθδνζεο Απνηειεζκάησλ Δπηινγήο πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγήζεη ηνπο ηειηθνχο ειέγρνπο θαη λα εθδψζεη ηα απνηειέζκαηα επηηπρφλησλ ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο: 

i) λα εήλαη θάηνρνη απνιπηεξήνπ νπνηνπδέπνηε ηπ́πνπ Λπθεήνπ έ ηζν́ηηκνπ απνιπηεξήνπ 

άιινπ ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ή θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαήδεπζεο μέλνπ ζρνιεήνπ 

πνπ ιεηηνπξγεή ζην εζσηεξηθν́ έ ζην εμσηεξηθν́, νη νπνήνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Γεληθνχ Λπθείνπ κε ην «λέν» ζχζηεκα . 

ii) λα έρνπλ ππνβάιεη νξηζηηθνπνηεκέλν Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνπ́ζαο. 

iii) Δπηπιένλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο: 
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α) ησλ Αλσ́ηαησλ Σηξαηησηηθσ́λ Δθπαηδεπηηθσ́λ Ιδξπκάησλ, ησλ Σρνισ́λ Υπαμησκαηηθσ́λ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ Σρνισ́λ ηεο Αζηπλνκηθέο Αθαδεκήαο, ηεο Ππξνζβεζηηθέο 

Αθαδεκίαο, ησλ Αθαδεκησ́λ Δκπνξηθνπ́ Ναπηηθνπ́ θαζσ́ο θαη ησλ Σρνισ́λ Γνθήκσλ 

Σεκαηνθφξσλ Λ.Σ. θαη Ληκελνθπιάθσλ, είλαη λα έρνπλ θξηζεί ηθαλνί ην έηνο ππνβνιήο ηνπ 

ΜΓ γηα ηηο Σρνιέο απηέο θαηά ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνπ́ληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ απφ ηηο ίδηεο ηηο Σρνιέο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

β) ησλ Τκεκάησλ γηα ηα νπνήα απαηηεήηαη εμέηαζε ζε εηδηθν́ κάζεκα, είλαη ε επηηπρία 

βαζκνχ ζην εηδηθφ κάζεκα ίζνπ κε ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέγηζηνπ δπλα- ηνχ. Αλ 

απαηηείηαη εμέηαζε ζε δχν εηδηθά καζήκαηα, ε πξνπ̈πν́ζεζε απηέ ηζρπ́εη ρσξηζηά γηα ην 

θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα εηδηθά καζήκαηα. 

γ) ησλ Τκεκάησλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζηα 2 κνπζηθά καζήκαηα, είλαη φζα 

νξίδνληαη κε ηελ Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΔΚ 504 Β /́2019) ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο 

θάζε θνξά ηζρχεη. 

δ)ησλ ΤΔΦΑΑ, λα πιεξνπ́ληαη νη πξνπ̈πνζέζεηο ηεο αξηζκ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΔΚ 

1538 Β /́2002) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

3. Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηειεπηαήαο ηάμεο ΓΔΛ πνπ έρνπλ ππνβάιεη Αήηεζε-Γήισζε 

ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη παξαπέκπνληαη ζηελ εηδηθή εμεηαζηηθή 

πεξίνδν ην δεχηεξν δεθαπελζέκεξν ηνπ Ινπλήνπ γηα ιέςε απνιπηεξήνπ, κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ 

απνιπηήξην ηνλ Ινχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σηελ πεξήπησζε πνπ νη αλσηέξσ καζεηέο/ηξηεο 

δελ απνθηέζνπλ απνιπηέξην ηνλ Ινπ́λην, χζηεξα απφ ηηο εμεηάζεηο ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο 

πεξηφδνπ ηνπ Ινπλίνπ, ε ζπκκεηνρέ ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζεσξεήηαη άθπξε θαη 

απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Αλ ν ήδηνο ππνςέθηνο/α ηνλ επν́κελν ρξν́λν επηζπκεή ηελ εηζαγσγέ ηνπ ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη εθ λένπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

4. Γηαδηθαζία επηινγήο: 
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α. Η επηινγέ ησλ ππνςεθήσλ γήλεηαη κν́λν γηα ηηο Σρνιέο έ ηα Τκέκαηα πνπ έρνπλ 

δειψζεη πξνηίκεζε εηζαγσγήο θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζε θάζε Σρνιέ έ Τκήκα θαηά πεξίπησζε. 

β. Σε πεξήπησζε ηζνβαζκήαο δπ́ν έ πεξηζζνηέξσλ ππνςεθήσλ ζηε ζέζε ηνπ ηειεπηαήνπ 

εηζαγφκελνπ ζε Σρνιή ή Τκήκα, εηζάγεηαη ν/ε ππνςέθηνο/α πνπ έρεη κεγαιπ́ηεξν βαζκν́ 

ζην Α ́ κάζεκα ηεο παξαθάησ πεξήπησζεο γ. Αλ πάιη ππάξρεη ηζνβαζκήα, εηζάγεηαη ν/ε 

ππνςήθηνο/α κε κεγαιπ́ηεξν βαζκν́ ζην κάζεκα Β ́ ηεο παξαθάησ πεξήπησζεο γ. Αλ πάιη 

ππάξρεη ηζνβαζκία, εηζάγεηαη ν/ε ππνςέθηνο/α κε κεγαιπ́ηεξν άζξνηζκα βαζκσ́λ ζηα δπ́ν 

καζήκαηα Γ ́ θαη Γ ́ ηεο παξαθάησ πεξίπησζεο γ. Αλ θαη κεηά ηελ εμάληιεζε ν́ισλ ησλ 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ηζνβαζκνχληεο, εηζάγνληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαθάησ πεξίπησζεο δ, φινη νη ηζνβαζκνχληεο. 

γ. Γηα θάζε επηζηεκνληθν́ πεδήν ηα καζέκαηα πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηα θξηηήξηα 

ηζνβαζκίαο είλαη ηα αθφινπζα: αα) γηα ην πξσ́ην (1ν) Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Α ́ Αξραήα 

Διιεληθά, Β ́ Ιζηνξήα, Γ ́ Κνηλσληνινγήα, Γ ́ Νενειιεληθέ Γισ́ζζα θαη Λνγνηερλήα. 

ββ) γηα ην δεπ́ηεξν (2ν) Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Α ́ Μαζεκαηηθά, Β ́ Φπζηθέ, Γ ́ Φεκεήα, Γ ́ 

Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, 

γγ) γηα ην ηξήην (3ν) Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Α ́ Βηνινγήα, Β ́ Φεκεήα, Γ ́ Φπζηθέ, Γ ́ 

Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, 

δδ) γηα ην ηέηαξην (4ν) Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Α ́ Μαζεκαηηθά, Β ́ Οηθνλνκήα, Γ ́ 

Πιεξνθνξηθή, Γ ́ Νενειιεληθέ Γισ́ζζα θαη Λνγνηερλήα. 

δ. Σηελ πεξήπησζε ηζνβαζκήαο κε ηνλ ηειεπηαήν εηζαγν́κελν ζε ζρνιέ ησλ Αλσ́ηαησλ 

Σηξαηησηηθψλ Δθπ/ θψλ Ιδξπκάησλ, ησλ Σρνισ́λ Υπαμησκαηηθσ́λ ησλ Δλν́- πισλ 

Γπλάκεσλ θαη ησλ Σρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ησλ Σρνισ́λ 

Γνθίκσλ Σεκαηνθφξσλ Λ.Σ. θαη Ληκελνθπιάθσλ, θαζψο θαη ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ θαη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο β, 

εηζάγεηαη ν/ε ππνςέθηνο/α πνπ δέισζε ηε ζρνιέ απηέ κε πξνγελέζηεξε ζεηξά 
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πξνηίκεζεο. Αλ πάιη ππάξρεη ηζνβαζκήα, εηζάγεηαη ν ππνςήθηνο κε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζην κάζεκα Νενειιεληθέ Γισ́ζζα θαη Λνγνηερλήα. Αλ θαη πάιη ππάξρνπλ ηζνβαζκνπ́ληεο, 

εηζάγνληαη φινη νη ηζνβαζκνχληεο. 

ε. Γηα θάζε Σρνιέ ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 4 ηνπ παξν́ληνο άξζξνπ θαη εθν́ζνλ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηα- ηάμεηο, ζπληάζζνληαη πίλαθεο επηιαρφλησλ ππνςεθίσλ, νη νπνήνη ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ θξηζεή ηθαλνή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο 

θαη ηελ έρνπλ δεισ́ζεη ζην Μεραλνγξαθηθν́ Γειηήν (ΜΓ) ζε ζεηξά πξνγελέζηεξε απν́ ηε 

ζρνιή επηηπρίαο ηνπο. Η ζπ́ληαμε απησ́λ ησλ πηλάθσλ γήλεηαη θαηά θζήλνπζα ζεηξά 

κνξίσλ θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ β ,γ θαη δ ηεο παξνπ́ζαο 

παξαγξάθνπ. 

Καθοπιζμόρ ηυν διαδικαζιών ζσεηικά με ηιρ πανελλαδικέρ εξεηάζειρ Γενικού 

Λςκείος 

Τόπορ διεξαγυγήρ ηυν πανελλαδικών εξεηάζευν 

1. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Β’Τεηξακήλνπ 

ζε εμεηαζηηθά θέληξα πνπ εήλαη Γεληθά Λπ́θεηα. Όπνπ θξίλεηαη αληηθεηκεληθά αλαγθαίν γηα 

ηελ δηεμαγσγέ ηνπο, κπνξεί λα νξίδνληαη σο Δμεηαζηηθά Κέληξα, ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ή 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Τα εμεηαζηηθά θέληξα νξήδνληαη κε απν́θαζε ηνπ ππνπξγνπ́ Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθέο απν́θαζεο, ν 

Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα γηα ηελ 

νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο θαζψο 

θαη ηπρν́λ άιιεο αληηθεηκεληθέο αλάγθεο. 

2. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνπ́ληαη ζηηο αήζνπζεο ησλ Δμεηαζηηθσ́λ Κέληξσλ 

ελψπηνλ δχν (2) επηηεξεηψλ. 
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Θέμαηα και ππόγπαμμα ηυν πανελλαδικών εξεηάζευν 

1. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ηαπην́ρξνλα ζε ν́ια ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα, 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακα πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κε ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απν́ ηελ Κ.Δ.Δ., θαη εήλαη θνηλά 

γηα ν́ια ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα ηεο ρσ́ξαο. 

2. Ο ππνπξγν́ο Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλσ́λεη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο 

πξηλ απν́ ηε ιέμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Β ́ Τεηξακέλνπ, ην πξν́γξακκα δηεμαγσγέο ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Τν πξν́γξακκα ησλ εμεηάζεσλ απησ́λ γλσζηνπνηεήηαη ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Γ.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα Γεληθά Λπ́θεηα ηεο ρσ́ξαο ν́πνπ θαη αλαξηάηαη 

ζηνπο πήλαθεο αλαθνηλσ́ζεσλ. 

Γιαδικαζία επιλογήρ, διαηύπυζηρ και διαβίβαζηρ ηυν θεμάηυν ηυν μαθημάηυν 

ηυν πανελλαδικών εξεηάζευν 

1. Σηα παλειιαδηθσ́ο εμεηαδν́κελα καζέκαηα ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαζνξήδνληαη απν́ 

ηελ νηθεήα Κεληξηθέ Δπηηξνπέ Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) . 

Γηα ην ζθνπν́ απην́ ε Κ.Δ.Δ. ζπλέξρεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξηλ απν́ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Με επζπ́λε ηεο Κ.Δ.Δ. 

γίλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιάζε, ειιείςεηο ή 

αζάθεηεο ζηα ζέκαηα θαη γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη απηά είλαη θιηκαθνχκελνπ βαζκνχ 

δπζθνιίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα χιε, αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ππνςεθίσλ θαη κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζην ρξφλν πνπ νη ηειεπηαίνη έρνπλ ζηε δηάζεζε 

ηνπο. Η Κ.Δ.Δ. θαζνξίδεη ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ 

πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο εμεηαδνκέλνπο/εο. 

2. Οη ππνςέθηνη/εο ππνρξενπ́ληαη λα πξνζέξρνληαη ζηα Δμεηαζηηθά Κέληξα ζε ρξν́λν πνπ 

νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Τα ζέκαηα 

απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζε φια ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο ηελ ψξα ηεο έλαξμεο 

ησλ εμεηάζεσλ θαη κεηά ηελ εήζνδν ησλ ππνςεθήσλ ζε απηα.́ Δπίζεο κπνξεί λα 
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απνζηέιινληαη θαη ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Γ.Γ.Δ.), νη νπνήεο ηα δηαβηβάδνπλ κε ειεθηξνληθν́ ηξν́πν έ κε 

ηειενκνηνηππία (FAX) ή κε θαζεγεηέο - ζπλδέζκνπο, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηαβίβαζή 

ηνπο απεπζεήαο απν́ ηελ Κ.Δ.Δ. Μαδί κε ηα ζέκαηα απνζηέιινληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο ππνςεθίνπο/εο. 

3. Οη Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο Δμεηάζεσλ (Λ.Δ.Δ.) αλαπαξάγνπλ ηα ζέκαηα ζε ηφζα 

θσηναληίγξαθα φζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εμεηαδνκέλσλ. 

4. Τα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθσ́λ εμεηάζεσλ δήλνληαη ζηνπο ππνςεθήνπο ζε 

θσηναληίγξαθα θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζεκεηψλνληαη ζε εηδηθφ ηεηξάδην (εθηφο αλ δίλεηαη 

άιιε εηδηθή νδεγία), ζην νπνήν πξνβιέπεηαη εηδηθν́ο ρσ́ξνο γηα ηελ αλαγξαθέ ησλ 

αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, θαζψο θαη εηδηθφο ρψξνο αλαγξαθήο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ δπ́ν βαζκνινγεησ́λ θαη ηνπ ηπρν́λ ηξήηνπ βαζκνινγεηέ, ζε πεξήπησζε 

πνπ ην γξαπην́ παξαπέκπεηαη ζε αλαβαζκνιν́γεζε. 

5. Τα κέιε ην́ζν ηεο Κ.Δ.Δ. φζν θαη ησλ Δ.Δ.Γ.Γ.Δ. θαη Λ.Δ.Δ. δελ επηηξέπεηαη λα 

εμέιζνπλ απφ ηνλ ρψξν ζπλεδξίαζεο ησλ Δπηηξνπψλ ή ηνλ ρψξν ηνπ Δμεηαζηηθνχ 

Κέληξνπ αληίζηνηρα, αλ δελ παξέιζεη ν πξνζδηνξηζκέλνο απν́ ηελ Κ.Δ.Δ. ειάρηζηνο 

ρξφλνο δπλαηήο απνρψξεζεο ησλ εμεηαδνκέλσλ. Γελ επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλνπ́λ 

ηειεθσληθά κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ καδή ηνπο θηλεην́ 

ηειέθσλν ή άιιν κέζν επηθνηλσλίαο. Αλ απαηηεήηαη ηειεθσληθέ επηθνηλσλήα κε 

πξντζηάκελεο επη- ηξνπέο, απηή γίλεηαη κφλν απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Λ.Δ.Δ. ή ησλ 

Δ.Δ.Γ.Γ.Δ. Γελ επηηξέπεηαη ε εήζνδνο ζηηο αήζνπζεο εμεηάζεσλ άιινπ πξνζψπνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα νηθεία Λχθεηα, εθηφο 

απφ ηνπο επηηεξεηέο θαη ηα κέιε ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο. Δμαηξείηαη ην πξνζσπηθφ 

παξνρήο βνήζεηαο ζε έθηαθηεο αλάγθεο φπσο απηφ νξίδεηαη θαηά πεξίζηαζε απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο νηθείαο Δ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

Υποσπεώζειρ ηυν επιηηπηηών 
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1. Οη νξηδν́κελνη επηηεξεηέο/ηξηεο επηηεξνπ́λ ζε Δμεηαζηηθά Κέληξα δηαθνξεηηθά απν́ 

εθείλα ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνςήθηνη πνπ ήηαλ καζεηέο ηνπο ην ηξέρνλ έηνο. 

Σηα Ιδησηηθά Λπ́θεηα νη επηηεξεηέο/ηξηεο εήλαη ππνρξεσηηθά θαζεγεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνζήνπ. 

2. Οη επηηεξεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην Δμεηαζηηθν́ Κέληξν, εθαξκφδνπλ πηζηά 

ηηο νδεγήεο ηεο Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο, είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη/εο γηα ηελ ηάμε θαη ηελ 

επηηήξεζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ 

Λπθεηαθή Δπηηξνπή φπνην πξφβιεκα πξνθχςεη. Αθφκε, νη επηηεξεηέο/ηξηεο 

παξαιακβάλνπλ απφ ηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή ην θάθειν ηεο εμέηαζεο, εθθσλνχλ ηνλ 

θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηψλνπλ ηνπο απφληεο, δηαλέκνπλ ην ράξηε γξαθήο ή ην 

εηδηθφ ηεηξάδην, κεξηκλνχλ γηα ηελ επηθφιιεζε ζ’ απηφ ησλ ηπρφλ κεραλνγξαθηθψλ 

απηνθφιιεησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ππνςήθην θαη ζην εμεηαδφκελν κάζεκα, δηαλέκνπλ 

ηα θσηνηππεκέλα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο, θαη αλαγξάθνπλ ζηνλ πήλαθα ηνλ ρξν́λν έλαξμεο 

θαη ιέμεο ηεο εμέηαζεο. Οη επηηεξεηέο απαγνξεπ́εηαη λα παξέρνπλ νπνηαδέπνηε 

δηεπθξίληζε επί ησλ ζεκάησλ. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ γξαπησ́λ δνθηκήσλ ησλ 

ππνςεθίσλ δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηα θελά δηαζηήκαηα, ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζην ηέινο 

ηνπ θεηκέλνπ θαη δηαγξάθνπλ ρηαζηή ηνλ θελν́ ρσ́ξν θάησ απν́ ηελ ππνγξαθέ ηνπο θαζσ́ο 

θαη απην́λ ηεο ηπρν́λ επν́κελεο ιεπθέο ζειήδαο. 

3. Οη επηηεξεηέο/ηξηεο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δνθηκίσλ, είλαη ππεχζπλνη/εο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ ελψπηνλ ηνπο, ηα νπνήα θαιπ́πηνπλ κε 

επζχλε ηνπο κε επηθφιιεζε αδηαθαλνχο ηαηλίαο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο απφ ηνλ 

ππνςήθην θαη εμεηάδνπλ ηα γξαπηά δνθίκηα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηπρφλ ζεκείσζε 

νλνκαζηηθψλ ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ εμεηαδνκέλνπ. Τα γξαπηά δνθήκηα ησλ ππνςεθήσλ παξαδήδνληαη κεζ́α ζε 

θάθειν κε πξσηφθνιιν παξαιαβήο παξάδνζεο απφ ηνπο επηηεξεηέο ζηε Λπθεηαθή 

Δπηηξνπή. 

Υποσπεώζειρ ηυν ςποτηθίυν καηά ηη διάπκεια ηηρ εξέηαζηρ 
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1. Η θαηαλνκέ ησλ ππνςεθήσλ ζηηο αήζνπζεο εμέηαζεο γηα ηα παλειιαδηθσ́ο εμεηαδν́κελα 

καζήκαηα, γίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε ηελ επζχλε ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία ζπληάζζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε εμεηαδνκέλσλ ζε θάζε αίζνπζα. Η ηνπνζέηεζε 

ησλ ππνςεθήσλ ζηηο ζέζεηο θαη ν έιεγρνο εήλαη επζπ́λε ησλ επηηεξεησ́λ/ηξηψλ. 

Παξέθθιηζε επηβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε αδειθψλ ή ζπγγελψλ ππνςεθίσλ. 

2. Οη ππνςέθηνη/εο, θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο, δελ επηηξέπεηαη λα 

θέξνπλ καδί ηνπο βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηψζεηο, δηνξζσηηθφ πγξφ ή ηαηλία, θηλεηά 

ηειέθσλα, ππνινγηζηηθέο κεραλέο, ειεθηξνληθά κέζα κεηάδνζεο ή απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξηψλ ή επηθνηλσλίαο, ή άιια αληηθείκελα, εθηφο απφ απηά πνπ επηηξέπνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ. ή ηεο Γηεχζπλζεο Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ. Γηα 

ηνλ έιεγρν ππεπ́ζπλνη εήλαη νη επηηεξεηέο/ηξηεο. 

3. Αλ ν ππνςέθηνο/α πνπ εμεηάδεηαη ζηα παλειιαδηθσ́ο εμεηαδν́κελα καζέκαηα, θέξεη 

καδί ηνπ/ηεο ζηελ αήζνπζα ζηελ νπνήα εμεηάδεηαη, αληηθείκελν ή κέζν απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνπ́ έ αληηγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο απφ βηβιίν ή νπνηνπδήπνηε είδνπο ζεκεηψζεηο ή απφ γξαπηφ δνθίκην άιινπ 

εμεηαδνκέλνπ ή ζνξπβεί θαη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ, 

επηρεηξψληαο λα αληηγξάςεη ή εκπνδίδνληαο ηελ εμέηαζε άιισλ εμεηαδνκέλσλ ή 

δνιηεχεηαη κε άιιν ηξφπν ηελ εμέηαζή ηνπ, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αίζνπζα εμέηαζεο κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Λπθεηαθήο επηηξνπήο θαη ην γξαπηφ δνθίκην βαζκνινγείηαη 

απφ ηε Λπθεηαθή επηηξνπή κε ηνλ θαηψηεξν βαζκφ κεδέλ (0). 

Η Λπθεηαθέ επηηξνπέ, πξηλ απν́ ηελ επηβνιέ ηεο αλσηέξσ πνηλέο, θαιεί ζε πξνθνξηθή 

απνινγία ηνλ ππνςήθην θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

ηξηκειή Λπθεηαθή Δπηηξνπή θαη ηνλ γξακκαηέα απηέο. Τα νπνηαδέπνηε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθφ. 

Βαθμολόγηζη ηυν γπαπηών ηυν πανελλαδικών εξεηάζευν 

1. Με απν́θαζε ηνπ Υπνπξγνπ́ Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηνπ́ληαη ηα αλαγθαήα 

Βαζκνινγηθά Κέληξα (Β.Κ.) γηα ηε βαζκνιν́γεζε ησλ γξαπησ́λ δνθηκήσλ ησλ καζεκάησλ, 
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πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθν́ επήπεδν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Με 

ηελ απν́θαζε ζπγθξν́ηεζεο ησλ Β.Κ. νξίδνληαη νη Γ/λζεηο Γ.Δ. ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ 

νπνίσλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ Β.Κ., ην ζρνιηθν́ ζπγθξν́ηεκα ζην νπνήν ζα ιεηηνπξγέζεη ην 

θαζέλα απφ απηά θαη νη πξφεδξνί ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο. Με 

φκνηα απφθαζε νξίδεηαη ζε πνηα Β.Κ. βαζκνινγνχληαη ηα γξαπηά ησλ εμεηαζηηθψλ 

θέληξσλ θαηά ηξφπνλ, ψζηε ηα γξαπηά πνπ αλήθνπλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα θάζε 

Γηεχζπλζεο Γ.Δ λα βαζκνινγνπ́ληαη ζε Β.Κ. πνπ εδξεπ́εη ζε άιιε Γηεπ́ζπλζε Γ.Δ. 

2. Τα κέιε θάζε Β.Κ. είλαη θαη ζπληνληζηέο ησλ βαζκνινγεηψλ γηα ηα αληίζηνηρα κε ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο εμεηαδν́κελα καζέκαηα, κεηαθέξνπλ ζηνπο βαζκνινγεηέο νδεγίεο ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) Ηκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ, 

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο θαη παξεκβαίλνπλ φηαλ θξηζεί αλαγθαίν, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζχγθιηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ βαζκνινγεηψλ 

ζε θάζε Β.Κ., κπνξνχλ, δε, λα νξήδνληαη θαη σο αλαβαζκνινγεηέο. 

3. Ο/Η Πξν́εδξνο ηεο Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο απνζηέιιεη κε θαζεγεηέ έ κε άιινλ ηξν́πν 

πνπ εγγπάηαη αζθάιεηα, ηνπο θαθέινπο κε ηα γξαπηά ηνπ Δμεηαζηηθνπ́ Κέληξνπ ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο νηθείαο Δ.Δ.Γ.Γ.Δ., ν νπνήνο ηνπο παξαιακβάλεη κε πξσην́θνιιν 

παξάδνζεο παξαιαβήο θαη ηνπο απνζηέιιεη, ρσξίο λα ηνπο αλνίμεη, καδί κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο θαθέινπο ησλ ινηπψλ Δμεηαζηηθσ́λ Κέληξσλ αξκνδην́ηεηάο ηνπ ζην νηθεήν 

Β.Κ. Αλ νη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζέθεο ην επηβάιινπλ, γηα ηελ ηαρπ́ηεηα θαη αζθάιεηα 

δηαθίλεζεο ησλ γξαπηψλ, κπνξεί ν/ε πξν́εδξνο ηεο Λπθεηαθέο Δπηηξνπέο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Δ.Γ.Γ.Δ., λα απνζηέιιεη απεπζεήαο ζηνλ/ ζηε 

πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Β.Κ. ηνπο θαθέινπο κε ηα γξαπηα.́ Σε θάζε πεξήπησζε ν/ε 

Πξφεδξνο ή ν/ε Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπέο ηνπ Β.Κ. παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο κε 

πξσηφθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο ή κε άιιε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη θαηαγξάθεη ζε 

εηδηθφ βηβιίν ηνλ αξηζκφ ησλ θαθέισλ θαη γξαπηψλ πνπ παξέιαβε απφ θάζε Δμεηαζηηθφ 

Κέληξν γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα. 



20 
 

 

4. Ο/Η Πξν́εδξνο ηνπ Β.Κ. ειέγρεη αλ έρνπλ επηθαιπθζεί κε αδηαθαλέο απηνθφιιεην ηα 

αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππν- ςεθίνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζην εμψθπιιν πνπ 

πξνδίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ ηεηξαδίνπ ή ηνπ ζρνιείνπ πξνέιεπζεο. 

5. Τα γξαπηά δνθήκηα, πξηλ παξαδνζνπ́λ ζηνπο βαζκνινγεηέο γηα βαζκνιν́γεζε, 

αλακεηγλχνληαη ηπραία ελψπηνλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπνζεηνχληαη ζε θαθέινπο αλά 

25 θαη παξαδήδνληαη ζηνπο βαζκνινγεηέο γηα βαζκνιν́γεζε. 

6. Ο/Η Πξν́εδξνο ηνπ Β.Κ. δηαλέκεη ζηνπο πξψηνπο βαζκνινγεηέο ηνπο θαθέινπο. Κάζε 

γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο. Ο/ε πξσ́ηνο/ε βαζκνινγεηέο/ηξηα 

αλαγξάθεη κε θφθθηλν ζηπιφ ηνλ βαζκφ ζηνλ εηδηθφ ρψξν θάζε γξαπηνχ, ππνγξάθεη ζηελ 

εηδηθή ζέζε ηνπ γξαπηνχ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηφξζσζεο επηζηξέθεη ηα γξαπηά 

ζηελ επηηξνπή ηνπ Β.Κ. 

7. Η Δπηηξνπέ ηνπ Β.Κ. κεξηκλά γηα ηελ θάιπςε κε αδηαθαλέο ραξηί ηνπ βαζκνχ ηνπ 

πξψηνπ βαζκνινγεηή/ηξηαο, ηελ ηπραήα αλάκεημε ησλ γξαπησ́λ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

ζε θαθέινπο αλά 25, ηνπο νπνήνπο παξαδήδεη ζε δεπ́ηεξν βαζκνινγεηή/ηξηα πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ/ ηε Πξν́εδξν ηνπ Β.Κ. 

Ο/Η δεπ́ηεξνο/ε βαζκνινγεηέο/ ηξηα ζεκεησ́λεη κε πξάζηλν ζηπιν́ ειιεήςεηο, ζθάικαηα, 

αδπλακίεο ή αηέιεηεο πάλσ ζην γξαπηφ θαη αλαγξάθεη ην βαζκφ ζηνλ εηδηθφ ρψξν θάζε 

γξαπηνχ. Όηαλ νινθιεξσ́ζεη ηε δην́ξζσζε ησλ γξαπησ́λ, ηα παξαδήδεη ζηελ επηηξνπέ ηνπ 

Β.Κ. 

8. Κάζε βαζκνινγεηήο/ηξηα κπνξεή λα δηνξζσ́λεη κέρξη ηξηαθν́ζηα γξαπηά γηα πξσ́ηε 

βαζκνιφγεζε θαη κέρξη ηξηαθφζηα γξαπηά γηα δεχηεξε βαζκνιφγεζε. 

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ 

δηδάμεη ην κάζεκα θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Β.Κ., κπνξεί λα 

επηηξαπεί ζε βαζκνινγεηέο ε βαζκνιφγεζε πεξηζζφηεξσλ γξαπηψλ γηα πξψηε θαη 

δεχηεξε βαζκνιφγεζε. 
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Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνή Γ.Δ. ηεο Γηεπ́ζπλζεο ζηελ νπνήα εδξεπ́εη ην Β.Κ., νη νπνήνη 

δίδαμαλ ην νηθείν κάζεκα, γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο ηελ ηειεπηαήα δηεηήα, εθφζνλ 

νξηζζνχλ απφ ηνλ/ηελ Πξν́εδξν ηνπ νηθεήνπ Β.Κ., ππνρξενχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

βαζκνιφγεζε γξαπηψλ, είηε γηα ηελ πξψηε είηε γηα ηε δεχηεξε βαζκνιφγεζε, ν αξηζκν́ο 

ησλ νπνήσλ δελ κπνξεή λα εήλαη κηθξν́ηεξνο ησλ πελέληα (50). 

9. Η βαζκνιν́γεζε ησλ γξαπησ́λ ησλ παλειιαδηθσ́λ εμεηάζεσλ γήλεηαη ζηελ θιήκαθα 0-

100 αλά βαζκνινγεηή/ηξηα, κε αθέξαηνπο κν́λν αξηζκνπ́ο θαη ν ηειηθν́ο γξαπην́ο βαζκν́ο, 

φπσο ππνινγίδεηαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνπ́ζαο, αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη 

γξάθεηαη σο δεθαδηθφο, φπνπ απαηηείηαη. 

10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ γηα θάζε δηαδηθαζία, ε Δπηηξνπέ ηνπ 

Βαζκνινγηθνχ θέληξνπ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Αναβαθμολόγηζη - ηελικόρ γπαπηόρ βαθμόρ μαθήμαηορ 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ θάζε καζήκαηνο , ε 

επηηξνπή ηνπ Β.Κ. ειέγρεη ηηο δηαθνξέο βαζκνινγίαο κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ θάζε 

γξαπηνχ δνθηκίνπ. 

Αλ ε δηαθνξά βαζκνινγήαο εήλαη ήζε έ κηθξν́ηεξε ησλ δσ́δεθα (12) κνλάδσλ ζηελ θιίκαθα 

0-100, ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο ππνινγηδφκελνο ζηελ θιίκαθα (0-20) είλαη ην πειίθν ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ δηα ηνπ δέθα (10). 

2. Αλ ε δηαθνξά κεηαμπ́ ησλ βαζκνινγησ́λ ηνπ α ́ θαη β ́ βαζκνινγεηέ εήλαη κεγαιπ́ηεξε 

απφ δψδεθα (12) κλάδεο ζηελ θιίκαθα 0-100, ηφηε θαιχπηνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Β.Κ. νη βαζκνή θαη ησλ δπ́ν βαζκνινγεησ́λ θαη ην γξαπην́ δήλεηαη γηα αλαβαζκνιν́γεζε ζε 

ηξίην βαζκνινγεηή (αλαβαζκνινγεηή). 

Ο ηξήηνο βαζκνινγεηέο (αλαβαζκνινγεηήο), ν νπνήνο επηιέγεηαη κεηαμπ́ ησλ 

βαζκνινγεηψλ κε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη είλαη θαηά πξνηίκεζε ΣΔΔ ή 

Γηεπζπληήο Λπθείνπ ή θαζεγεηήο κε βαζκφ Α ́ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο πνπ έρεη δηδάμεη ην 

κάζεκα θαηά ην ηειεπηαίν έηνο δηδαζθαιίαο ηνπ, δηνξζψλεη ην γξαπηφ δνθίκην κε καχξν 
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ζηπιφ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν ηεο παξνχζαο θαη αλαγξάθεη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζην εηδηθφ 

πιαίζην ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ην βαζκφ αλαβαζκνιφγεζεο. 

3. Τειηθφο γξαπηφο βαζκφο, ηνπ γξαπηνπ́ δνθηκήνπ ζε πεξήπησζε αλαβαζκνιν́γεζέο ηνπ, 

είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ησλ 

βαζκνινγεηψλ δηα ηνπ δέθα (10). 

4. Η Δπηηξνπέ θάζε Β.Κ. ειέγρεη ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο, ηελ πνην́ηεηα ησλ 

αλαβαζκνινγήζεσλ, απεπζχλεη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ζηνπο βαζκνινγεηέο θαη κεξηκλά 

ψζηε ηα γξαπηά δνθίκηα λα βαζκνινγνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο βαζκνινγεηέο. 

5. Ο θάζε βαζκνινγεηέο έ αλαβαζκνινγεηέο αλαγξάθεη ζηνλ εηδηθν́ ρσ́ξν ηνπ γξαπηνχ 

ην βαζκν́ κε ηνλ νπνήν βαζκνινγεή ην θάζε εξσ́ηεκα έ ππνεξσ́ηεκα κε βάζε ηελ 

θαζνξηζκέλε απφ ηελ Κ.Δ.Δ. βαζκνινγία. 

Σςγκένηπυζη - γνυζηοποίηζη ηελικών γπαπηών βαθμών. 

1. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ γξαπηνχ βαζκνχ, ε Δπηηξνπή ηνπ Β.Κ. 

απνθφπηεη ην απφθνκκα θάζε γξαπηνχ δνθηκίνπ, απνθαιχπηεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ππνςεθίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηνπ απνθφκκαηνο θαη κέζσ ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηαρσξίδεη ηνπο βαζκνπ́ο ηνπ 

πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή θαη ηνπ ηπρφλ αλαβαζκνινγεηή. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξηζεο ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ, γίλεηαη έιεγρνο ησλ 

θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηα απνθφκκαηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Β.Κ. Αθνχ 

πηζηνπνηεζεί ε ζσζηή θαηαρψξηζε, γίλεηαη θιείδσκα ησλ καζεκάησλ θαη ελεκεξψλεηαη 

ειεθηξνληθά ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΥΠΑΙΘ. 

2. Όηαλ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ην Βαζκνινγηθν́ θέληξν ζηέιλεη ηηο 

βαζκνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα απνθφκκαηα ησλ ηεηξαδίσλ κέζσ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα Γεληθά Λχθεηα ησλ ππνςεθίσλ γηα λα αλαξηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη. Ο Γηεπζπληέο ηνπ Λπθεήνπ, ή ν λφκηκνο 
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αλαπιεξσηήο ηνπ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ απνθνκκάησλ ησλ 

γξαπηψλ δνθηκίσλ, κε δπ́ν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, 

παξαβάιινπλ ηα βαζκνινγηθά ζηνηρεία ησλ θαηαζηάζεσλ κε απηά ησλ απνθνκκάησλ. 

Δάλ δηαπηζησζεί ιάζνο, επηθνηλσλεί κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Β.Κ. γηα ηε δην́ξζσζε ηνπ 

ιάζνπο ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ απηφ επηβεβαησζεί θαη απφ ην ζηέιερνο ηνπ 

γξαπηνχ. 

Δπιζηποθή και θύλαξη γπαπηών δοκιμίυν 

1. Μεηά ηε ιήμε ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ γηα ηε ζσζηή ειεθηξνληθή 

θαηαρψξηζε ησλ βαζκψλ, ηα ζηειέρε ησλ γξαπησ́λ δνθηκήσλ παξαδήδνληαη απν́ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Β.Κ. ζην Γηεπζπληέ ηεο νηθεήαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο θαη 

θπιάζζνληαη ζην νηθείν Βαζκνινγηθφ θέληξν ή ζε άιιν αζθαιή ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ 

απηφλ, κέρξη ηηο 15 Ματ́νπ ηνπ επν́κελνπ έηνπο, νπφηε θαη θαηαζηξέθνληαη. 

2. Τν Ι.Δ.Π. κπνξεί, γηα εξεπλεηηθνπ́ο θαη παηδαγσγηθνπ́ο ιν́γνπο, λα δεηέζεη απν́ ηνλ 

Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δείγκαηα γξαπηψλ δνθηκίσλ ππνςεθίσλ, ηα 

νπνία παξαιακβάλεη κε ζρεηηθν́ πξσην́θνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβέο θαη θαηαζηξέθεη 

κε πξάμε ηνπ ζην ηέινο Ματ́νπ ηνπ επν́κελνπ ζρνιηθνπ́ έηνπο. Τα γξαπηά απηά ζα εήλαη 

θσηναληίγξαθα γξαπηψλ δνθηκίσλ, ζηα νπνήα δελ ζα θαήλεηαη ην νλνκαηεπσ́λπκν ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ Δζπεπινών Γενικών Λςκείυν 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνπ́ζαο απν́θαζεο ηζρπ́νπλ αλάινγα θαη γηα ηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ησλ Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ζηα καζήκαηα πνπ πξν- 

βιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ γηα ηα Λχθεηα απηά πξφγξακκα. 

Δμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Η εμέηαζε ησλ ππνςεθήσλ κε αλαπεξήα θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνήνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Γεληθψλ Λπθείσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΔΚ 2544 Β )́ ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
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Τπόπορ εξέηαζηρ μαθηηών από ξένα ζσολεία 

1. Μαζεηέο/ηξηεο, θάηνρνη ελδεηθηηθνχ ή απνδεηθηηθνχ ζπνπδψλ ή άιινπ ζρεηηθνχ 

απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο, μέλνπ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην εμσηεξηθν́ θαη εήλαη αληήζηνηρν ησλ ζρνιεήσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, πνπ θνήηεζαλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ πιέξεο δηδαθηηθν́ έηνο ζε 

ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ, πξηλ απν́ ηελ εγγξαθέ ηνπο ζε ζρνιεήν ηεο Διιάδαο θαη θαηά ην 

πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Διιεληθφ ζρνιείν εγγξάθνληαη ζηελ Γ ́ ηάμε 

Ηκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνθνξηθά ζηα καζήκαηα Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Λνγνηερλήα Γεληθέο Παηδεήαο θαη Αξραήα Διιεληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνπ́, ελψ ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα εμεηάδνληαη γξαπηά. 

2. Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ άξζξνπ απηνπ́, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαηά ην έηνο 

απνθνίηεζεο, ζηα καζέκαηα γηα ηα νπνήα πξνβιέπεηαη πξνθνξηθέ εμέηαζε, εμεηάδνληαη 

απφ ηελ επηηξνπή εμέηαζεο καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

εδαθίσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο Φ.253/155439/Β6/ 16-12-2009 (ΦΔΚ 

2544/Β/2009) ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαηά πεξίπησζε εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ 

δηαηάμεσλ εμέηαζεο καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Σύζηαζη και ζςγκπόηηζη ηυν αναγκαίυν αηομικών και ζςλλογικών οπγάνυν ζε 

κενηπικό και πεπιθεπειακό επίπεδο 

Δπιηποπή Οπγάνυζηρ ηυν Δξεηάζευν 

1. Η Δπηηξνπέ Οξγάλσζεο ησλ Δμεηάζεσλ απνηειεήηαη απν́ ηξήα κέιε θαη ηνλ 

γξακκαηέα, ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Χεθηαθψλ Σπζηεκάησλ, Υπνδνκψλ θαη 

Δμεηάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Τα κέιε ηεο επηηξνπέο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ 

νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο. Με ηελ ήδηα απν́θαζε νξίδεηαη θαη ν/ε γξακκαηέαο 

ηεο επηηξνπέο. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλει- ιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ, ε ζπγθέληξσζε θαη 
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θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζε θεληξηθφ επίπεδν, ν εθνδηαζκφο ησλ Λπθείσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο εμεηαζηηθά θέληξα κε ην απαξαίηεην έληππν πιηθφ θαη κε ηηο 

κεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαη 

γεληθά ε αληηκεηψπηζε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ νκαιή θαη 

απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

2. Γηα ηελ ππνβνέζεζε ηεο επηηξνπέο ζην έξγν ηεο θαζ ́ ν́ιε ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζήαο 

ησλ εμεηάζεσλ, κε απν́θαζε ηνπ Πξνέδξνπ νξήδνληαη κέρξη εθαην́λ ζαξ ληα (140) 

ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Κενηπική Δπιηποπή Δξεηάζευν (Κ.Δ.Δ.) Ημεπήζιυν και Δζπεπινών Γενικών 

Λςκείυν. 

1. Η Κεληξηθέ Δπηηξνπέ Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) ζπγθξνηείηαη απφ ηαθηηθά θαη έθηαθηα κέιε 

θαη ηελ γξακκαηεήα σο αθνινπ́ζσο: 

α) Ταθηηθά κέιε: 

Ταθηηθά κέιε νξίδνληαη κέρξη δεθαελλέα (19), σο αθνινπ́ζσο: 

i) Ψο πξν́εδξνο νξήδεηαη ν πξν́εδξνο έ ν αληηπξν́εδξνο ηνπ ΙΔΠ έ έλα κέινο ΓΔΠ Α.Δ.Ι. 

ii) Ψο αληηπξν́εδξνο νξήδεηαη ν αληηπξν́εδξνο ηνπ Ι.Δ.Π. ή κέινο ΓΔΠ Α.Δ.Ι. 

iii) κέρξη δεθαηέζζεξα (14) κέιε, κέιε ΓΔΠ ΑΔΙ ή ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ΣΔΔ) 

ή εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε βαζκφ Α ́ , απφ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέιε ΓΔΠ ΑΔΙ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ΣΔΔ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε βαζκφ 

Α .́ Απφ ηα κέιε απηά, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ είλαη εηδηθφηεηαο θηινιφγνπ θαη ηνπιάρηζηνλ 

έλαο εηδηθφηεηαο ζρεηηθήο κε ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα. Οη θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ νξίδνληαη σο ηαθηηθά κέιε πξέπεη λα έρνπλ δηδάμεη ην ίδην ζρνιηθφ έηνο 
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ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ΓΔΛ. Ψο πξν́εδξνο, αληηπξφεδξνο ή 

κέινο ηεο Κ.Δ.Δ. κπνξεί λα νξίδεηαη θαη νκφηηκνο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ. 

iv) Ο λνκηθν́ο Σπ́κβνπινο ηνπ ΥΠΑΙΘ έ άιινο εθπξν́ζσπνο ηεο λνκηθέο ππεξεζήαο ηνπ 

ΥΠΑΙΘ. 

v) Ο πξνη̈ζηάκελνο ηεο Γηεπ́ζπλζεο Σπνπδσ́λ, Πξν- γξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο ηνπ ΥΠΑΙΘ έ άιινο δηνηθεηηθν́ο ππάιιεινο ηεο ήδηαο 

Γ/λζεο έ εθπαηδεπηηθν́ο Γ.Δ. κε βαζκν́ Α ́ απνζπαζκέλνο ζηελ Γηεπ́ζπλζε απηέ. 

vi) Ο πξνη̈ζηάκελνο ηεο Γηεπ́ζπλζεο Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηέζεσλ ηνπ ΥΠΑΙΘ έ άιινο 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο Π.Δ. κε βαζκν́ Α ́ ηεο Γεληθέο Γηεπ́ζπλζεο Χεθηαθσ́λ Σπζηεκάησλ, 

Υπνδνκψλ θαη Δμεηάζεσλ ηνπ ΥΠΑΙΘ. 

β) Έθηαθηα κέιε: 

Γηα θάζε εμεηαδν́κελν κάζεκα νξήδνληαη ηέζζεξα (4) έθηαθηα κέιε, ηα νπνήα καδή κε έλα 

ηαθηηθφ κέινο ηεο Κ.Δ.Δ. ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, εηζεγνχληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο 

Δπηηξνπήο ηα ζέκαηα, πνπ ζα δνζνπ́λ ζηνπο εμεηαδνκέλνπο. Απφ ηα ηέζζεξα (4) έθηαθηα 

κέιε, ην έλα (1) είλαη κέινο ΓΔΠ Α.Δ.Ι. ή ΣΔΔ ή θαζεγεηήο Γ.Δ. κε βαζκν́ Α ́ θαη ηα άιια 

ηξία (3) θαζεγεηέο Γ.Δ. κε βαζκν́ Α ,́ εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα. 

Τα κέιε ηεο Κ.Δ.Δ νξήδνληαη κε απν́θαζε ηνπ Υπνπξγνπ́ Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

κεηά απφ γλψκε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπ Κεληξηθνχ 

Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γ.Δ. (ΚΥΣΓΔ), πξν- θεηκέλνπ γηα ηνπο ΣΔΔ θαη ηνπο θαζεγεηέο 

Γ.Δ., νη νπνήνη πξέπεη λα έρνπλ δηδάμεη ην νηθεήν κάζεκα θαηά ην ήδην ζρνιηθν́ έηνο. Με 

ηελ ήδηα απν́θαζε νξήδνληαη ε γξακκαηεήα θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ 

αληηπξνέδξνπ, ησλ ηαθηηθσ́λ κεισ́λ θαη ηνπ γξακκαηέα. 

γ) Γξακκαηεία. 

Η γξακκαηεήα απνηειεήηαη απν́ ηνλ γξακκαηέα θαη κέρξη δέθα (10) βνεζνχο γξακκαηείο 

απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΥΠΑΙΘ ή εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. 
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2. Με ππνπξγηθέ απν́θαζε νξήδνληαη κέρξη πελέληα (50) δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη 

ΝΠΓΓ έ εθπαηδεπηηθνή Γ.Δ. γηα ηελ ππνβνέζεζε ηεο Κ.Δ.Δ. ζην έξγν ηεο. Με ηελ ήδηα 

απφθαζε κπνξεί λα νξίδνληαη επηπιένλ εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. θαη σο δπ́ν (2) γηα θάζε 

εμεηαδφκελν κάζεκα, ζην πιαήζην ηεο εθηήκεζεο ησλ πξνο επηινγέ ζεκάησλ, ελψπηνλ ηεο 

ΚΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνπ́ζαο. 

3. Η Κεληξηθέ Δπηηξνπέ Δμεηάζεσλ βξήζθεηαη ζε απαξηήα ν́ηαλ ζηε ζπλεδξήαζε 

παξεπξίζθνληαη ν πξφεδξνο ή ν αληηπξφεδξφο ηεο θαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

ηαθηηθά κέιε ηεο. Αλ ε ζπλεδξήαζε αθνξά επεμεξγαζήα, επηινγή θαη ηειηθή δηακφξθσζε 

ζεκάησλ ή δηεπθξηλίζεηο επί ησλ δνζέλησλ ζεκάησλ απαηηείηαη επηπιένλ θαη ε παξνπζία 

ησλ δπ́ν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηέζζεξα (4) έθηαθηα κέιε-εηζεγεηέο ηνπ καζήκαηνο. 

4. Έξγν ηεο Κ.Δ.Δ. είλαη ε γεληθή επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο δηελέξγεηαο ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ησλ εκεξήζησλ θαη ησλ εζπεξηλψλ ΓΔΛ, ε επηινγέ θαη ηειηθέ 

δηακφξθσζε ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ απησ́λ, ε απνζηνιέ ηνπο κε ηνλ αζθαιέζηεξν 

ηξφπν ζηα ιχθεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εμεηαζηηθά θέληξα ή/θαη ζηηο ΔΔΓΓΔ έ/ θαη ζηα 

βαζκνινγηθά θέληξα θαη ε ιήςε θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

αδηάβιεηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ε παξνρέ ησλ αλαγθαήσλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 

δηεπθξηλίζεσλ θαη νδεγηψλ ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε 

βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ θαη ηε δηαζθάιηζε εληαίσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, 

ε επήιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχςεη ζηα εμεηαζηηθά ή βαζκνινγηθά θέληξα θαη γηα 

ην νπνήν δελ πξνβιέπεηαη ιπ́ζε απν́ ηηο θεήκελεο δηαηάμεηο, ε δηαζθάιηζε εθαξκνγέο ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο εμεηάζεηο, ε παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο ζε νξηζκέλα ή ζε φια ηα εμεηαζηηθά θέληξα, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο ζπληξέρνπλ ιν́γνη πνπ επηβάιινπλ ηελ παξάηαζε απηέ θαη γεληθά ε ιέςε θάζε 

αλαγθαίνπ κέηξνπ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

εμεηάζεσλ, ηεο βαζκνιν́γεζεο ησλ γξαπησ́λ δνθηκήσλ, θαζψο θαη ε απνηίκεζε φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο. Η Κ.Δ.Δ., εθφζνλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα δεηά 
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ηε ζπλδξνκέ ησλ αζηπλνκηθσ́λ αξρσ́λ θαη άιισλ δεκν́ζησλ ππεξεζησ́λ θαη Οξγαληζκσ́λ 

ηνπ Γεκνζήνπ. 

5. Αλ νη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε έλα έ πεξηζζν́ηεξα καζέκαηα δελ πξαγκαηνπνηεζνπ́λ 

ή δηαθνπνχλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιινπο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα εμεηαζηηθά θέληξα ή θαηαζηεί αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηεο 

εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ππνςεθίσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα εμεηαζηηθά απηά θέληξα γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο, νη εμεηάζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα εμεηαζηηθά θέληξα επαλαιακβάλνληαη γηα ηα 

αληίζηνηρα καζήκαηα κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ 

γλψκε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. Με ηελ ήδηα απν́θαζε νξήδνληαη νη 

εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ, νη νπνήεο δηελεξγνπ́ληαη επή ζεκάησλ πνπ 

νξίδνληαη εθ λένπ απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ. 

6. Γελ κπνξεή λα ζπκκεηέρεη ζηελ ΚΔΔ ν́πνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ αήκαηνο έ εμ αγρηζηεήαο 

κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε εμεηαδφκελν ππνςήθην ή είλαη ζχδπγνο ππνςεθίνπ ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ. Δπίζεο, δελ κπνξεή λα ζπκκεηέρεη ζηελ ΚΔΔ ν́πνηνο 

πξνεηνηκάδεη εθηφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ππνςεθίνπο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 

θαζψο επίζεο θαη φπνηνο είλαη ζπγγξαθέαο εμσζρνιηθνχ βνεζήκαηνο, ην νπνήν εήλαη 

ζπλαθέο κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη φπνηνο (ζπλ) δηαρεηξίδεηαη ειεθηξνληθέο 

ηζηνζειίδεο φπνπ δεκνζηεχνληαη ζέκαηα παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. 

Πεπιθεπειακόρ επόπηηρ εξεηάζευν 

1. Με ππνπξγηθέ απν́θαζε νξήδεηαη ν Πεξηθεξεηαθν́ο Γηεπζπληέο Δθπαήδεπζεο έ ζε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο, ν λν́κηκνο αλαπιεξσηέο ηνπ σο Πεξηθεξεηαθν́ο Δπν́πηεο 

Δμεηάζεσλ, ν νπνήνο έρεη ηελ επνπηεήα ησλ εμεηάζεσλ ζην επήπεδν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. 

Ο Πεξηθεξεηαθν́ο Γηεπζπληέο Δθπαήδεπζεο έ, ζε πεξήπησζε θσιπ́καηνο, ν λν́κηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ σο Πεξηθεξεηαθφο Δπφπηεο Δμεηάζεσλ ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ ηηο 

ΔΔΓΓΔ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Γηα ηηο Γηεπζπ́λζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδην́ηεηά ηνπ 
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απνθαζίδεη, ζε ζπλεξγαζήα κε ηνπο νηθεήνπο Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαήδεπζεο, 

γηα ηε κεηαθήλεζε εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ φκνξσλ Γηεπζχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηηεξεηέο ή βαζκνινγεηέο ή σο κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο 

ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζπληνλίδεη ηηο ΔΔΓΓΔ θαηά ηε 

δηαθίλεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ απφ ηα εμεηαζηηθά θέληξα ζηα βαζκνινγηθά θέληξα θαη 

ηε δηαθήλεζε ησλ βαζκσ́λ θαη ησλ απνθνκκάησλ ησλ γξαπησ́λ δνθηκήσλ απν́ ηα 

βαζκνινγηθά θέληξα πξνο ηηο ΔΔΓΓΔ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα αξκνδηφηεηάο 

ηνπ πνπ πξνθπ́πηεη απν́ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνπ́ζαο. 

2. Σηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθν́λησλ ηνπ ν Πεξηθεξεηαθν́ο Γηεπζπληέο Δθπαήδεπζεο έ, ζε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο, ν λν́κηκνο αλαπιεξσηέο ηνπ σο Πεξηθεξεηαθν́ο Δπν́πηεο 

Δμεηάζεσλ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο απηνηεινχο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Υπνζηήξημεο ηεο νηθείαο ΠΓΔ θαη ζε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο, απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, θαζψο θαη απφ δχν δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο ή θαζεγεηέο Γ.Δ. ηεο νηθεήαο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπ́ζπλζεο Δθπαήδεπζεο. 

3. Γελ κπνξεή λα νξήδεηαη Πεξηθεξεηαθν́ο επν́πηεο εμεηάζεσλ ν́πνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε εμεηαδφκελν ππνςή- θην/α έ εήλαη 

ζχδπγνο ππνςεθίνπ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ. 

Δπιηποπή Δξεηάζευν Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ (ΔΔΓΓΔ). 

1. Σε θάζε Γηεπ́ζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο εθπαήδεπζεο ζπγθξνηεήηαη ΔΔΓΓΔ, ε νπνήα 

απνηειείηαη απφ: 

i) ηνλ δηεπζπληέ ηεο Γ/λζεο σο πξν́εδξν θαη ζε πεξήπησζε θσιπ́καηνο, ηνλ λν́κηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ ή θαζεγεηή κε βαζκφ Α  ́

ii) Γχν ΣΔΔ ή θαζεγεηέο Γ.Δ. κε βαζκν́ Α .́ 

Ο Πξν́εδξνο θαη ηα κέιε ηεο ΔΔΓΓΔ νξήδνληαη κε απν́θαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνπ́ Γηεπζπληέ 

Δθπαίδεπζεο ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο, ηνπ λν́κηκνπ αλαπιεξσηέ ηνπ σο 

Πεξηθεξεηαθνχ Δπφπηε Δμεηάζεσλ. Με ηελ ήδηα απν́θαζε νξήδεηαη έλαο δηνηθεηηθν́ο 
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ππάιιεινο ή θαζεγεηήο Γ.Δ. σο γξακκαηέαο, έλαο βνεζφο γξακκαηέαο, έλαο ρεηξηζηήο 

ηνπ ζπζηέκαηνο ιέςεο ησλ ζεκάησλ, ν ζπ́λδεζκνο ηεο ΔΔΓΓΔ κε ην νηθεήν βαζκνινγηθφ 

θέληξν ή ην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ, πνπ νξήδεηαη απν́ ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο, ηνλ λν́κηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ σο Πεξηθεξεηαθφ Δπφπηε Δμεηάζεσλ θαη ν νδεγφο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ 

γξαπηψλ θαη ησλ βαζκψλ. Αλ ηα εμεηαζηηθά θέληξα αξκνδην́ηεηαο ηεο ΔΔΓΓΔ εήλαη 

πεξηζζφηεξα απφ επηά θαη κέρξη δεθαηέζζεξα, κπνξεί λα νξίδεηαη θαη δεχηεξνο βνεζφο 

γξακκαηέαο, αλ εήλαη πεξηζζν́ηεξα απν́ δεθαηέζζεξα θαη κέρξη εήθνζη έλα, ηξίηνο θ.ν.θ. Ο 

ζχλδεζκνο ηεο ΔΔΓΓΔ κε ην ΒΚ θαη ν νδεγφο κπνξεί λα είλαη θαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε 

εκέξα ησλ εμεηάζεσλ. 

2. Έξγν ηεο ΔΔΓΓΔ είλαη ε δηαβίβαζε ησλ ζεκάησλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ζηα νπνία δελ 

θαηέζηε εθηθηή ε απεπζείαο απνζηνιή ηνπο απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή, ε ιέςε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα επζχλεο ηεο, ε επήβιεςε εθαξκνγέο ηεο θεήκελεο λνκνζεζήαο θαη ησλ 

νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο απφ ηηο Λπθεηαθέο επηηξνπέο, ηνπο επηηεξεηέο θαη θάζε 

εκπιεθφκελν ζηηο εμεηάζεηο, ε άκεζε αληηθαηάζηαζε θαη ε παξαπνκπέ γηα πεηζαξρηθν́ 

έιεγρν νπνηνπδήπνηε κέινπο Λπθεηαθήο επηηξνπήο, επηηεξεηή, γξακκαηέα ή βνεζνχ 

γξακκαηέα ή επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δελ αζθεί κε ηελ ελδεδεηγκέλε ππεπζπλφηεηα 

ηελ απνζηνιέ ηνπ έ ζέηεη ζε θήλδπλν ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ θαη ε άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπφπηε θαη ηεο Κ.Δ.Δ., ε απνζηνιέ ησλ γξαπησ́λ 

δνθηκίσλ ζην νηθείν βαζκνινγηθφ θέληξν θαη ε παξαιαβή ησλ βαζκψλ απφ απηφ θαη ε 

απνζηνιή ηνπο ζηα ιχθεηα, ε ζπλδξνκέ ησλ πξνέδξσλ ησλ βαζκνινγηθσ́λ θέληξσλ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαήσλ βαζκνινγεησ́λ θαη ε ιέςε γεληθά θάζε κέηξνπ αλαγθαήνπ 

γηα ηελ νκαιέ δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εμεηάζεσλ ζηελ πεξηνρή 

επζχλεο ηνπο. 

3. Γελ κπνξεή λα κεηέρεη ζηελ ΔΔΓΓΔ κε νπνηαδέπνηε ηδην́ηεηα ν́πνηνο/α έρεη ζπγγέλεηα 

εμ αήκαηνο έ εμ αγρηζηεήαο κέρξη θαη ηξήηνπ βαζκνπ́ κε εμεηαδν́κελν έ εήλαη ζχδπγνο 

ππνςεθίνπ πνπ εμεηάδεηαη ζε εμεηαζηηθφ θέληξν ηεο νηθείαο ΓΓΔ. 
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Λςκειακή Δπιηποπή Δξεηάζευν (ΛΔΔ) 

1. Σε θάζε εμεηαζηηθν́ θέληξν ζπγθξνηεήηαη ηξηκειέο Λπθεηαθέ Δπηηξνπέ Δμεηάζεσλ 

απνηεινχκελε απφ α) ηνλ Γηεπζπληέ ηνπ νηθεήνπ Λπθεήνπ θαη ζε πεξήπησζε θσιπ́καηνο, 

απφ ηνλ Υπνδηεπζπληή ή θαζεγεηή ηνπ νηθείνπ Λπθείνπ κε βαζκφ Α ́ θαη ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο, απφ θαζεγεηή άιινπ Λπθείνπ κε βαζκφ Α ,́ σο πξν́εδξν θαη β) δχν θαζεγεηέο 

Γ.Δ., θαηά πξνηίκεζε απφ άιιν Λχθεην, σο κέιε πνπ νξήδνληαη απν́ ηνλ νηθεήν Γηεπζπληέ 

ηεο Γ.Δ έ ζε πεξήπησζε θσιπ́καηνο, απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ σο Πξφεδξν ηεο 

ΔΔΓΓΔ. Με ηελ ήδηα απν́θαζε νξήδνληαη έλαο/κηα δηνηθεηηθν́ο έ ππάιιεινο έ θαζεγεηέο 

Γ.Δ. σο γξακκαηέαο, έλαο βνεζν́ο γξακκαηέαο, δχν ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο ησλ 

ζεκάησλ, έλαο θαζεγεηήο Γ.Δ. ζχλδεζκνο κε ηελ ΔΔΓΓΔ, πνπ κπνξεή λα εήλαη θαη ν 

βνεζφο γξακκαηέαο, γηα ηε δηαθήλεζε ησλ γξαπησ́λ θαη ησλ βαζκσ́λ πξνο θαη απν́ ηελ 

ΔΔΓΓΔ θαη κέρξη ηξία άηνκα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Αλ νη εμεηαδν́κελνη καζεηέο εήλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ εμήληα θαη κέρξη εθαηφλ ηξηάληα, κπνξεί λα νξίδεηαη θαη δεχηεξνο 

βνεζφο γξακκαηέαο θαη αλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφλ ηξηάληα θαη κέρξη εθαηφλ 

νγδφληα, ηξίηνο θαη αλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφλ νγδφληα, ηέηαξηνο βνεζφο 

γξακκαηέαο. Ο έλαο ηνπιάρηζηνλ απν́ ηνπο δπ́ν ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηέκαηνο ιέςεο ησλ 

ζεκάησλ ζηηο ΛΔΔ, κπνξεί λα είλαη θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ. Σηα ηδησηηθα ́

ιχθεηα ε ΛΔΔ είλαη επίζεο ηξηκειήο θαη απνηειείηαη απφ δπν θαζεγεηέο δεκφζησλ ΓΔΛ θαη 

έλαλ θαζεγεηή ηνπ αληίζηνηρνπ Ιδησηηθνχ Λπθείνπ. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο απηήο 

νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο δπν θαζεγεηέο ησλ δεκφζησλ ΓΔΛ. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πα- ξνχζαο παξαγξάθνπ. 

2. Έξγν ηεο Λ.Δ.Δ. είλαη ε δηνξγάλσζε ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ, ε επνπηεήα γηα ηελ 

νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζην εμεηαζηηθφ θέληξν επζχλεο ηεο, ε 

θαηαλνκή ησλ επηηεξεησ́λ ζηηο αήζνπζεο εμεηάζεσλ, κεξηκλψληαο λα κελ είλαη ζηελ ίδηα 

αίζνπζα νη ίδηνη επηηεξεηέο φιεο ηηο εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ, αιιά λα ελαιιάζζνληαη θάζε 

εκέξα εμεηάζεσλ, ε αλαπαξαγσγέ ησλ ζεκάησλ ζε θσηναληήγξαθα, ν έιεγρνο ηεο 

πηζηήο θαη αθξηβνχο αλαπαξαγσγήο ησλ ζεκάησλ θαη ε δηαλνκή ηνπο ζηνπο 

εμεηαδνκέλνπο, ε άκεζε ελεκέξσζε ηεο ΔΔΓΓΔ θαη ηεο ΚΔΔ γηα νπνηνδέπνηε ζνβαξν́ 
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δήηεκα πξνθχςεη ζην εμεηαζηηθφ θέληξν, ε επνπηεήα θαη ν έιεγρνο ησλ επηηεξεησ́λ πνπ 

δελ εθηεινχλ κε ηελ επηβεβιεκέλε ππεπζπλφηεηα ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ε γλσζηνπνίεζε 

ησλ παξαηεξέζεσ́λ ηεο ζηελ ΔΔΓΓΔ, ε ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιέ ζηελ ΔΔΓΓΔ ησλ 

γξαπηψλ δνθηκίσλ θαη γεληθά ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη 

αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. Τα ηαθηηθά κέιε ηεο ΛΔΔ δελ απαιιάζζνληαη απν́ 

ηελ βαζκνιν́γεζε γξαπησ́λ δνθηκήσλ, εθφζνλ νξηζζνχλ σο βαζκνινγεηέο απφ πξφεδξν 

Β.Κ. θαη κπνξνπ́λ λα ζπκκεηέρνπλ σο εμεηαζηέο/ βαζκνινγεηέο ζηηο Δπηηξνπέο Δμέηαζεο 

ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε. 

Με ηελ ήδηα απν́θαζε νξήδνληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κεισ́λ θαη 

ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπέο. 

3. Γελ κπνξεή λα κεηέρεη ζηε Λπθεηαθέ Δπηηξνπέ ν́πνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ’ αίκαηνο ή εμ’ 

αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε εμεηαδφκελν ή είλαη ζχδπγνο ππνςεθίνπ/αο 

πνπ εμεηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εμεηαζηηθν́ θέληξν. 

Ομάδερ επιηηπηηών 

1. Με απν́θαζε ηνπ νηθεήνπ Γηεπζπληέ Γ.Δ έ ζε πεξήπησζε θσιπ́καηνο, ηνπ λν́κηκνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ, σο Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΓΓΔ, ε νπνήα εθδήδεηαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ νξήδνληαη σο επηηεξεηέο θαζεγεηέο Γ.Δ. νη νπνήνη 

θαηαλέκνληαη απφ ηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ θάζε Δμεηαζηηθνπ́ Κέληξνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο εμεηάζεσλ θάζε εκέξα. Ψο επηηεξεηέο ζηα Γεκν́ζηα Λπ́θεηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο, θαζεγεηέο ησλ Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ. Γηα ηελ 

άκεζε αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο, πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο, νξίδεηαη αλά πέληε (5) αίζνπζεο έλαο (1) εθεδξηθφο επηηεξεηήο. 

2. Γελ κπνξεή λα κεηέρεη ζηελ νηθεήα νκάδα επηηεξεησ́λ ν́πνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ’ αίκαηνο 

ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε εμεηαδφκελν ή είλαη ζχδπγνο 

ππνςεθίνπ/αο πνπ εμεηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εμεηαζηηθν́ θέληξν. 

Ομάδερ για ηη βαθμολόγηζη και αναβαθμολόγηζη ηυν γπαπηών ηυν 

πανελλαδικών εξεηάζευν. 
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1. Με απν́θαζε ηνπ Υπνπξγνπ́ Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηνχληαη ηα αλαγθαία 

Βαζκνινγηθά Κέληξα (Β.Κ.) γηα ηε βαζκνιν́γεζε ησλ γξαπησ́λ δνθηκήσλ ησλ καζεκάησλ 

ησλ παλειιαδηθσ́λ εμεηάζεσλ εκεξέζησλ θαη εζπεξηλσ́λ ΓΔΛ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνπ́ζαο. Με ηελ απν́θαζε ζπγθξν́ηεζεο ησλ Β.Κ. νξίδνληαη νη Γ/λζεηο Γ.Δ. ζηηο 

νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Β.Κ., ην ζρνιηθν́ ζπγθξν́ηεκα ζην νπνήν ζα ιεηηνπξγέζεη ην 

θαζέλα απφ απηά θαη νη πξφεδξνί ηνπο, νη νπνήνη κπνξεή λα εήλαη ΣΔΔ έ εθπαηδεπηηθνή 

δεκφζηαο Γ.Δ κε βαζκν́ Α .́ 

2. Με απν́θαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Β.Κ., αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ, 

ζπλνιηθά θαη αλά κάζεκα, πνπ πξν́θεηηαη λα βαζκνινγεζνπ́λ ζε απην́, νξίδνληαη ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπέο ηνπ Β.Κ., κέρξη δεθανθηψ (18), απφ ηα νπνία ην έλα νξίδεηαη σο 

αληηπξφεδξνο. Ψο κέιε κπνξνπ́λ λα νξήδνληαη ΣΔΔ έ εθπαηδεπηηθνή ιεηηνπξγνή Γεκνζήσλ 

Λπθείσλ κε βαζκφ Α ́ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ80, ΠΔ78, θαη ΠΔ86. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ δηδάμεη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα 

θαηά ην ηειεπηαίν έηνο δηδαζθαιίαο ηνπ. Τα κέιε θάζε Β.Κ. είλαη θαη ζπληνληζηέο ησλ 

βαζκνινγεηψλ γηα ηα αληίζηνηρα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο εμεηαδφκελα καζήκαηα, κπνξνχλ, 

δε, λα νξήδνληαη θαη αλαβαζκνινγεηέο. 

3. Με ηελ ήδηα απν́θαζε ν Πξφεδξνο ηνπ Β.Κ. νξίδεη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Β.Κ. θαη κέρξη ηξεηο (3) βνεζνχο γξακκαηείο. Με ηελ ήδηα έ ν́κνηα απν́θαζε νξήδεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο ππαιιήινπο, νη νπνήνη πξν- έξρνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνβνέζεζε ηεο επηηξνπέο ζην έξγν ηεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππνςεθήσλ, ηα γξαπηά ησλ νπνήσλ βαζκνινγνπ́ληαη ζην νηθεήν ΒΚ θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα γξαπηά κέρξη: 

4. Με ν́κνηα απν́θαζε ν πξν́εδξνο ηνπ Β.Κ. νξίδεη ηνπο αλαγθαίνπο βαζκνινγεηέο ησλ 

γξαπηψλ θάζε καζήκαηνο, νη νπνήνη εήλαη εθπαηδεπηηθνή Γ.Δ. ηεο νηθεήαο έ ν́κνξεο Γ/λζεο 

θαη θαηά πξνηεξαην́ηεηα απν́ απηνπ́ο πνπ έρνπλ δηδάμεη ην νηθεήν κάζεκα ζηελ ηειεπηαήα 

ηάμε ηνπ ΓΔΛ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθφ έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία. Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. ηεο Γηεπ́ζπλζεο ζηελ νπνήα εδξεπ́εη ην Β.Κ., νη νπνήνη δήδαμαλ ην νηθεήν 
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κάζεκα θαηά ην ηειεπηαίν έηνο δηδαζθαιίαο ηνπ, ππνρξενχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

βαζκνιφγεζε γξαπηψλ, είηε γηα ηελ πξσ́ηε εήηε γηα ηε δεπ́ηεξε βαζκνιν́γεζε, ν αξηζκν́ο 

ησλ νπνήσλ δελ κπνξεή λα εήλαη κηθξν́ηεξνο ησλ πελέληα (50), εθ’ φζνλ νξηζζνχλ απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Β.Κ. 

5. Ο ηξήηνο βαζκνινγεηέο (αλαβαζκνινγεηήο), επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ βαζκνινγεηψλ ή 

ησλ κεισ́λ ηεο επηηξνπέο ηνπ ΒΚ κε κεγαιπ́ηεξε εθπαηδεπηηθέ εκπεηξήα  θαη εήλαη θαηά 

πξνηίκεζε ΣΔΔ ή Γηεπζπληήο Λπθείνπ ή θαζεγεηήο κε βαζκφ Α ́ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο 

πνπ έρεη δηδάμεη ην κάζεκα θαηά ην ηειεπηαήν έηνο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

6. Γελ κπνξεή λα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπέ Β.Κ. κε νπνηαδέπνηε ηδην́ηεηα έ σο 

βαζκνινγεηήο / αλαβαζκνινγεηήο ζε Β.Κ., φπνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε εμεηαδφκελν ή είλαη ζχδπγνο ππνςεθήνπ, ηα 

γξαπηά ηνπ νπνίνπ βαζκνινγνχληαη ζ’ απηφ ην Β.Κ. Γελ κπνξεή λα εήλαη Πξν́εδξνο 

Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ φπνηνο έρεη ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ 

βαζκνχ κε εμεηαδφκελν ή είλαη ζχδπγνο ππνςεθίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. 

Δπιηποπή έκδοζηρ αποηελεζμάηυν επιλογήρ 

1. Γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ επηινγέο ησλ ππνςεθήσλ θαηά θαηεγνξήα 

ζπλίζηαηαη ηξηκειήο επηηξνπή έθδνζεο απνηειεζκάησλ επηινγήο απνηεινχκελε απφ: 

i) Τνλ πξνη̈ζηάκελν ηεο Γηεπ́ζπλζεο Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηέζεσλ έ άιινλ ππάιιειν ηνπ 

ΥΠΑΙΘ κε βαζκν́ Α .́ ii) Τνλ πξνη̈ζηάκελν ηεο Γηεπ́ζπλζεο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθσ́λ 

Σπζηεκάησλ ή άιινλ ππάιιειν ηνπ ΥΠΑΙΘ 

κε βαζκν́ Α .́ 

iii) Τνλ πξνη̈ζηάκελν ηεο Γεληθέο Γηεπ́ζπλζεο Χεθηαθσ́λ Σπζηεκάησλ, Υπνδνκψλ θαη 

Δμεηάζεσλ ή πξντζηάκελν ηκήκαηνο ηεο ίδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ ΥΠΑΙΘ ζπλαθνχο 

αληηθεηκέλνπ ή άιινλ ππάιιειν ηνπ ΥΠΑΙΘ κε βαζκφ Α .́ 
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Τα κέιε ηεο Δπηηξνπέο θαη ν Γξακκαηέαο απηέο, πνπ κπνξεή λα εήλαη δηνηθεηηθν́ο 

ππάιιεινο ηνπ ΥΠΑΙΘ κε βαζκφ Α ́ ή εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο Γ.Δ., νξίδνληαη απφ ηνλ 

Υπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνήνο νξήδεη θαη έλα απν́ ηα κέιε σο Πξν́εδξν 

απηήο. 

Με απν́θαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπέο νξήδνληαη κέρξη εθαην́λ ζαξάληα (140) 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη ηνπ ΥΠΑΙΘ ή άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή 

Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπσ́λ ηεο επηηξνπέο έθδνζεο απνηειεζκάησλ 

επηινγήο. 

2. Έξγν ηεο Δπηηξνπέο εήλαη ε δεκηνπξγήα αξρεήνπ ησλ ππνςεθήσλ θαη ησλ πξνηηκέζεσ́λ 

ηνπο, ε ελεκέξσζέ ηνπ κε ηα βαζκνινγηθά δεδνκέλα ησλ ππνςεθήσλ θαη ηδηαήηεξα ν 

έιεγρν ηεο νξζήο θαηαρψξηζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζην κεραλνγξαθηθφ 

αξρείν θαη ηεο νξζήο θαηαρψξηζεο ησλ βαζκνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ θαηά 

θαηεγνξία, ε επηινγέ ησλ θαηάιιεισλ κεζν́δσλ θαη ε παξνρέ ησλ αλαγθαήσλ 

ππνδείμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο πιεξν́ηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ, κε βάζε ηα νπνήα γήλεηαη ε έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγέο θαη ε 

έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ, ηνπο νπνήνπο ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγν́ Παηδεήαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα θχξσζε. 

3. Σηελ παξνπ́ζα επηηξνπέ δελ κπνξεή λα ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα φπνηνο 

ζπλδέεηαη κε ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε 

εμεηαδφκελν ή είλαη ζχδπγνο ππνςεθίνπ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ή 

ζηηο δηαδηθαζήεο ζηηο νπνήεο εκπιέθεηαη ε επηηξνπέ απηέ. Γηα ηε κε π́παξμε θσιπ́καηνο 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο νξηδφκελνπο ππεχζπλε δήισζε πξνο ην αξκφδην γηα ηνλ νξηζκφ 

ηνπ ν́ξγαλν. 

Δπιηποπή Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ και Λειηοςπγίαρ ηος Σςζηήμαηορ Αζθαλούρ 

Μεηάδοζηρ (ΣΑΜ) θεμάηυν εξεηάζευν και πιζηοποιήζευν ηος ΥΠΑΙΘ 

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπλερνπ́ο ππνζηέξημεο ησλ παλειιαδηθσ́ο δηεμαγν́κελσλ 

εμεηάζεσλ, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Τερληθήο Υπνζηήξημεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο αζθαινχο κεηάδνζεο ζεκάησλ εμεηάζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπέο νξήδνληαη κε ππνπξγηθέ 

απφθαζε, έλαο εθ ησλ νπνίσλ πξφεδξνο θαη έλαο γξακκαηέαο, θαη εήλαη δεθαπέληε (15) 

κε εηδηθν́ηεηα ΠΔ έ ΤΔ πιεξνθνξηθέο, κφληκνη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνληθσ́λ θαη 

Γηθηπαθψλ Σπζηεκάησλ θαη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθσ́λ Σπζηεκάησλ ηνπ 

ΥΠΑΙΘ. Τν έξγν ηεο επηηξνπέο δπ́λαηαη λα επηθνπξεήηαη απν́ δηνηθεηηθν́ έ εθπαηδεπηηθν́ 

πξνζσπηθφ, ην νπνήν δελ κπνξεή λα ππεξβαήλεη ηα είθνζη (20) άηνκα θαη ην νπνίν νξίδεηαη 

κε απν́θαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπέο. 

2. Με θνηλέ απν́θαζε ησλ Υπνπξγσ́λ Παηδεήαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθσ́λ 

θαζνξίδεηαη ε ακνηβή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

3. Σηελ παξνπ́ζα επηηξνπέ θαη ζηελ επηθνπξία ηεο, δελ κπνξεή λα ζπκκεηέρεη ν́πνηνο 

ζπλδέεηαη κε ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ κε 

εμεηαδφκελν ή είλαη ζχδπγνο ππνςεθίνπ, ή ζηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε 

επηηξνπή απηή. Γηα ηε κε π́παξμε θσιπ́καηνο ππνβάιιεηαη απν́ ηνπο νξηδν́κελνπο 

ππεχζπλε δήισζε πξνο ην αξκφδην γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ φξγαλν. 

 


