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Πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ
• Όζνη/εο ππνςήθηνη/εο εμεηάδνληαη

πξνθνξηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ

γλσκάηεπζε απφ:

 ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη

Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο (Κ.Δ.Σ.Υ.)

ή ην Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο

Γηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Υ.)



Πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ
 Κνηλνηηθό Κέληξν Χπρηθήο Υγείαο Παηδηώλ

θη Δθήβσλ (Κν.Κε.Χ.Υ.Π.Δ., άξζξν 51 ηνπ

λ. 4547/2018)

 Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν (ΙΠΓ) άιισλ 

Υπνπξγείσλ 

 Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή 

Γηεπηζηεκνληθήο Αμηνιόγεζεο (Γ.Δ.Γ.Α.)



Πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ

• Σηε γλσκάηεπζε, ζα πξέπεη λα

αλαγξάθεηαη:

ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ

ππνςεθίνπ

ν πξνθνξηθφο ηξφπνο εμέηαζεο

Ο ρξφλνο επαλαμηνιφγεζήο ηνπ,

εθόζνλ απαηηείηαη



Πηζηνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ

• Γηα όινπο/εο ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/εο 

ηνπ λ. Καξδίηζαο πνπ βξίζθνληαη ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνύ, ππάξρεη ζρεηηθή 

(ζπκπιεξσκαηηθή) εηζήγεζε από ην 

Κ.Δ.Σ.Υ, όπνπ νξίδεηαη ξεηά ν ηξόπνο 

εμέηαζεο.



Φψξνο εμέηαζεο

(ππνςήθηνη/εο ΓΔΛ)

Οη επηηξνπέο πξνθνξηθήο εμέηαζεο

ιεηηνπξγνύλ ζην νηθείν Βαζκνινγηθφ

Κέληξν πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ΓΓΔ, ζηελ

νπνία αλήθεη νξγαληθά ε ζρνιηθή

κνλάδα (όπνπ ν/ε ππνςήθηνο/α έρεη

ππνβάιεη αίηεζε-δήισζε).



Φψξνο εμέηαζεο

(ππνςήθηνη/εο ΓΔΛ)

Με απόθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο ΓΓΔ κπνξεί λα

νξηζηεί Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν σο

παξάξηεκα ηνπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ.

Αλ ζε κία ΓΓΔ δελ ιεηηνπξγεί

Βαζκνινγηθφ Κέληξν, κπνξεί λα νξηζηεί

Δηδηθφ Δμεηαζηηθφ Κέληξν, κε απόθαζε

ηνπ Γ/ληή ηεο ΓΓΔ.



Φψξνο εμέηαζεο

(ππνςήθηνη/εο 

εκεξήζησλ/εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ)

Οη ππνςήθηνη/εο εμεηάδνληαη ζηα

Βαζκνινγηθά Κέληξα πνπ νξίδνληαη από

ην ΥΠΑΙΘ.

Αλ νη ππνςήθηνη/εο ππεξβαίλνπλ ηνπο 80,

κπνξνύλ λα νξίδνληαη Δηδηθά Δμεηαζηηθά

Κέληξα ζηελ έδξα Πεξηθεξεηαθήο

Δθπ/ζεο.



Πξνζέιεπζε ζην Δμεηαζηηθφ 

Κέληξν θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ

• Η πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ γηα

πξνθνξηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ

ίδηα ψξα κε ηνπο ινηπνύο εμεηαδόκελνπο, κε

ηελ πξνζθόκηζε ηνπ Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ.

• Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ αηνκηθψλ

ζηνηρείσλ (ηαπηνπξνζσπία) θαη ε

αλαγξαθή ηνπο ζην ηεηξάδην ππνςεθίνπ

(αλ θάπνηνο δπζθνιεπηεί, δέρεηαη

ππνβνήζεζε από ηνλ/ηελ επηηεξεηή/ηξηα).



Δπηηξνπή Δμέηαζεο

(ΓΔΛ-ΔΠΑΛ)
A. Πξφεδξνο ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Β.Κ. ή 

Πξφεδξνο ηνπ Δ.Δ.Κ.

Β. Γχν Δθπαηδεπηηθνί ΓΔ (Βαζκνινγεηέο)

Πξνυπφζεζε

 δηδαθηηθή εκπεηξία επί ηνπ εμεηαδόκελνπ

δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα

έηνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία



Δπηηξνπή Δμέηαζεο

(ΓΔΛ-ΔΠΑΛ)
Γ. Έλαο αλαβαζκνινγεηήο

Μπνξεί λα είλαη:

 Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ (ΣΔΔ)

 Δθπαηδεπηηθφο ΓΔ κε βαζκφ Α΄, ίδηαο ή

ζπγγελνύο εηδηθόηεηαο κε ην εμεηαδόκελν

κάζεκα Να έχει διδάξει ηο ζχεηικό

μάθημα ηουλάχιζηον ένα έηος ηην ηελευηαία

διετία.



Δπηηξνπή Δμέηαζεο

(ΓΔΛ-ΔΠΑΛ)

(Γηα ηα ΔΠΑΛ)

Διιείςεη εθπαηδεπηηθώλ ΔΠΑΛ,

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

εθπαηδεπηηθνί ΓΔΛ ηεο ίδηαο ή άιιεο ΓΓΔ.



Δπηηξνπή Δμέηαζεο

(ΓΔΛ-ΔΠΑΛ)
Γ. Έλαο Δθπαηδεπηηθφο ΓΔ ή Γηνηθεηηθφο

Υπάιιεινο σο Γξακκαηέαο

Δ. (δπλεηηθά παξίζηαηαη)

 Έλαο Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ

Δηδηθήο Αγσγήο ή Έληαμηαθήο Δθπ/ζεο

 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ Κ.Δ.Σ.Υ.

 Δθπαηδεπηηθφο ΓΔ ηνπ νηθείνπ Κ.Δ.Σ.Υ.



Δπηηξνπή Δμέηαζεο

(ΓΔΛ)

 Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή σο

βαζκνινγεηή ή αλαβαζκνινγεηή

εθπαηδεπηηθνύ κε έσο θαη ηξίηνπ βαζκνχ

ζρέζε ζπγγέλεηαο, εμ αίκαηνο ή εμ

αγρηζηείαο.

Γελ επηηξέπεηαη λα ζπκπίπηεη ν

δηδάζθσλ (βαζκνινγεηήο) κε ηνλ

δηδαζθόκελν (εμεηαδόκελν).



Υπνζηήξημε απφ ην Κ.Δ.Σ.Υ.

• Ο εθπξφζσπνο ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. (ν/ε

Πξντζηάκελνο/ε ή εθπαηδεπηηθόο Γ.Δ. πνπ

ππεξεηεί ζην Κ.Δ.Σ.Υ.) παξεπξίζθεηαη ζην

Δηδηθό Δμεηαζηηθό Κέληξν, παξέρνληαο

νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηα κέιε ησλ

εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ, αιιά δελ κπνξεί

λα βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα εμέηαζεο.



Δλεκέξσζε σο πξνο ηε θχζε 

ησλ δπζθνιηψλ ησλ ππνςεθίσλ

• Ο Πξόεδξνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ

κειεηά επηζηακέλσο ηηο γλσκαηεύζεηο

ησλ ππνςεθίσλ γηα πξνθνξηθή εμέηαζε

θαη πξνβαίλεη ζε ελδειερή ελεκέξσζε

ησλ κειώλ ησλ εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ

θαη ησλ επηηεξεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα

δηαζθαιηζηνύλ ηόζν ε αζθαιήο πνξεία

ηεο δηαδηθαζίαο όζν θαη νη εηδηθέο

ζπλζήθεο γηα ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/εο!!!



Δλεκέξσζε σο πξνο ηε θχζε 

ησλ δπζθνιηψλ ησλ ππνςεθίσλ

• Οη εκπιεθόκελνη ζηε δηαδηθαζία νθείινπλ

λα ηεξνύλ ην απφξξεην ησλ

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ

καζεηώλ/ηξηώλ θαη λα ηα δηαρεηξίδνληαη

βάζεη εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ!!!



Γηαλνκή ζεκάησλ θαη ζπκκφξθσζε ησλ 

ππνςεθίσλ

• Με επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ

Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε

δηαλνκή ησλ ζεκάησλ

• Ο/ε επηηεξεηήο/ηξηα κπνξεί λα δηαβάζεη ηα 

ζέκαηα, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί.

• Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηψλ (ε 

επηηξνπή εμέηαζεο κπνξεί λα επηβάιεη 

θπξώζεηο, κεηά από ζρεηηθή ππόδεημε ησλ 

επηηεξεηώλ).



Γηαλνκή ζεκάησλ θαη ζπκκφξθσζε ησλ 

ππνςεθίσλ

• Η ζρεηηθή νδεγία πνπ δίλεηαη ζηνπο

επηηεξεηέο είλαη λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά

ηα ζέκαηα ζηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/εο,

δεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο ι.ρ. κε νπηηθή

δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ

αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε (ζύγρπζε

γξακκάησλ, απώιεηα ζεηξάο αλάγλσζεο),

ζπλεπώο θαη ζηελ αλαγλσζηηθή

θαηαλόεζε.



Γηακφξθσζε θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο
• Ο Πξφεδξνο ηνπ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ

θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ

βαζκνινγεηώλ θαη αλαβαζκνινγεηώλ

πξηλ ηελ εμέηαζε θαη ακέζσο κεηά ηε

ιήςε ησλ ζεκάησλ.

Απώηεξνο ζηόρνο ε δηακόξθσζε 

θνηλψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

αληηθεηκεληθόηεξε εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ



Γηακφξθσζε θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο
Τν Υπνπξγείν δίλεη ζαθείο θαη

μεθάζαξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηα

κέιε ησλ εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ, ώζηε λα

δηαζθαιίδεηαη ε όζν ην δπλαηόλ πην

αληηθεηκεληθή βαζκνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ.

Έρεη πξνεγεζεί ελδειερήο ελεκέξσζε

ησλ κειώλ ησλ εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ από

ην Κ.Δ.Σ.Υ. αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηνλ ηξφπν

δηαρείξηζήο ηνπο.



Γηαδηθαζία εμέηαζεο
• Γηάξθεηα εμέηαζεο

Πεξηιακβάλεη:

α) ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο, ν νπνίνο δελ

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 3 ώξεο (κεηά ηελ

παξέιεπζε 3 σξώλ, ν/ε ππνςήθηνο/α

θιείλεη ην ηεηξάδην κε ηα ζέκαηα κέζα θαη

πεξηκέλεη λα ηνλ/ηελ θαιέζνπλ γηα

εμέηαζε)

β) ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο-βαζκνιφγεζεο



Γηαδηθαζία εμέηαζεο

• Φξφλνο πξνεηνηκαζίαο

Δίλαη ίζνο κε ηνλ ρξόλν δπλαηήο

απνρώξεζεο (αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα

από ηνλ/ηελ επηηεξεηή/ηξηα).

Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 3 ώξεο.

Πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ, ηελ

θαηαλφεζή ηνπο θαη ηελ αλαγξαθή

ζεκεηψζεσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ θαηά

ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ/ηεο

ππνςεθίνπ/αο.



Γηαδηθαζία εμέηαζεο

• Ο ρξφλνο αμηνιφγεζεο - βαζκνιφγεζεο

α) Αξρίδεη:

 αθνχ νινθιεξσζεί ε ηξίσξε 

πξνεηνηκαζία ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο

πξηλ νινθιεξσζεί ε ηξίσξε 

πξνεηνηκαζία, εθόζνλ ν/ε ππνςήθηνο/α 

αηζζάλεηαη έηνηκνο/ε λα εμεηαζηεί

β) Μπνξεί λα παξαηαζεί έσο θαη 30΄ ιεπηά



Γηαδηθαζία εμέηαζεο

• Σηελ αίζνπζα εμέηαζεο παξεπξίζθνληαη:

ππνρξεσηηθά νη δύν βαζκνινγεηέο/ηξηεο θαη

ν/ε ηξίηνο/ε βαζκνινγεηήο/ηξηα (γηα

αλαβαζκνιόγεζε)

δπλεηηθά ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηεο Παξάιιειεο

Σηήξημεο, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζηε

δηαδηθαζία



Γηαδηθαζία εμέηαζεο
Ο/ε εμεηαδφκελνο/ε:

 Αλαπηύζζεη πξνθνξηθά ηα ζέκαηα κε όπνηα

ζεηξά επηζπκεί.

Μπνξεί λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο γξαπηέο

ζεκεηώζεηο ηνπ, θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ

απαληήζεώλ ηνπ.

Μπνξεί λα δεηήζεη λα αμηνινγεζεί γξαπηά ε

απάληεζή ηνπ ζε θάπνην ζέκα (ην αλαγξάθεη

ζην ηεηξάδηό ηνπ).

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο παξαδίδεη ην

ηεηξάδηό ηνπ ζηνλ/ηελ Πξόεδξν ή ηνλ/ηε

γξακκαηέα θαη απνρσξεί.



Γηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο

• Βαζκνινγία 1νπ Βαζκνινγεηή

• Βαζκνινγία 2νπ Βαζκνινγεηή

• Αλαβαζκνιφγεζε από 3ν Βαζκνινγεηή

εθόζνλ δηαπηζησζεί δηαθνξά ζηε

βαζκνινγία κεηαμύ 1νπ θαη 2νπ πνπ

ππεξβαίλεη ηηο 12 κνλάδεο!!!

• Ο 3νο Βαζκνινγεηήο βαζκνινγεί

αλεμάξηεηα (ρσξίο λα έρεη ππ’ όςηλ ηνπ ηηο

βαζκνινγίεο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ).



Υπνζηήξημε απφ ην Κ.Δ.Σ.Υ.

• Τν Κ.Δ.Σ.Υ. κεξηκλά γηα ηελ ελδειερή

ελεκέξσζε ησλ κειώλ ησλ εμεηαζηηθώλ

επηηξνπώλ αλαθνξηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ππνςεθίσλ

θαη ηελ εηδηθή κεηαρείξηζή ηνπο, πάληνηε

κε ζεβαζκό ζηελ ηήξεζε ηνπ

πξσηνθόιινπ εκπηζηεπηηθόηεηαο, κε

απώηεξν ζηόρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή

αζθάιεηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηε κείσζε

ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ!!!



Υπνζηήξημε απφ ην Κ.Δ.Σ.Υ.
• Γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο / ζπκβνπιέο σο

πξνο ηελ ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε

ησλ ππνςεθίσλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε

ην ηζηνιφγην ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. Καξδίηζαο-

Τνκέαο Δηδηθήο Αγσγήο :

https://kesykar-eidikhagwgh.blogspot.com/

• Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα 

βξείηε ζηελ Δλόηεηα «Χπρνεθπαηδεπηηθφ 

Υιηθφ»

https://kesykar-eidikhagwgh.blogspot.com/
https://kesykar-eidikhagwgh.blogspot.com/
https://kesykar-eidikhagwgh.blogspot.com/


Υπνζηήξημε απφ ην Κ.Δ.Σ.Υ.

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

απνξία, δηεπθξίληζε ή 

ζπκβνπιή.



Πεγέο

• Δμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3699/2008 

(Α’ 199), θαζώο θαη απηώλ πνπ πάζρνπλ 

από θάηαγκα ή άιιε πξνζσξηλή βιάβε ησλ 

άλσ άθξσλ πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηε ρξήζε 

ηνπο γηα γξαθή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ γηα εηζαγσγή ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Φ.Δ.Κ. 897 / 8-3-

2021) 



Πεγέο

• Υπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ γηα πξνθνξηθή ή 

γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βάζεη ηνπ Ν. 

3699/2008, ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ έηνπο 2021, γηα εηζαγσγή 

ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(Φ.251/27921/Α5)



Πεγέο

• Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξ.4 

ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ. 

Φ.251/22806/Α5/2021 ΥΑ (ΦΔΚ 897 Β΄)

ΣΦΔΤ: Τν αξ.πξση. ΥΣ/ΓΔ/26-3-2021 ηεο Γ/λζεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο



Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο!

Καιή επηηπρία!


