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ε όια ηα καζήκαηα θάζε εμακήλνπ θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηειηθή εμέηαζε.   

Οη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε πξόγξακκα πνπ αλαθνηλώλεηαη από ηε 

Γξακκαηεία. 

Φέηνο νη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ  από ηελ Σεηάξηε 5/2/20 έσο  θαη ηελ Πέκπηε 

13/2/20. 

Σν πξόγξακκα ηεο θάζε εκέξαο πεξηιακβάλεη κέρξη 3 βάξδηεο εμέηαζεο (Α από 16:00-

18:00,  Β 18:00 – 20:00  θαη Γ ΠΡΩΪ - 14:00-16:00 ).  

Η δηάξθεηα ηεο ηειηθήο εμέηαζεο είλαη 2 ώξεο γηα ηα ζεσξεηηθά, θαη 20 ιεπηά αλά νκάδα 

εμεηαδνκέλσλ γηα ηα εξγαζηεξηαθά.  

ηα ζεσξεηηθά θαη κόλν καζήκαηα θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ζα ππάξρνπλ επηηεξεηέο 

ζηελ ηάμε. 

ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα νη θαηαξηηδόκελνη απαληνύλ ζε ζεηξά γξαπηώλ εξσηήζεσλ ή ζε 

θείκελν αμηνιόγεζεο (ηεζη) θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηή, κε ηα   νπνία ειέγρεηαη ε 

επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηεο θαηάξηηζεο.  

Σα ζέκαηα  είλαη ζεκηηό λα δηαθέξνπλ  ζε Οκάδα Α θαη Οκάδα Β. Δπίζεο  θαιό ζα είλαη λα 

πξνηηκεζνύλ νη εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ όπνπ ην είδνο ηνπ καζήκαηνο επλνεί θάηη 

ηέηνην. 

ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, νη θαηαξηηδόκελνη εμεηάδνληαη ζε εξγαζηεξηαθό έξγν ή έξγα, 

είηε αηνκηθά είηε σο νκάδα ,όπνπ ζε θάζε κέινο ηεο αλαηίζεηαη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ 

έξγνπ.  

ηα κεηθηά καζήκαηα νη θαηαξηηδόκελνη εμεηάδνληαη ζε γξαπηέο εξσηήζεηο θαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ. 

Η ζπκκεηνρή  ζηελ ηειηθή εμέηαζε  είλαη  ππνρξεσηηθή  γηα  όινπο  ηνπο θαηαξηηδόκελνπο. 

Καηαξηηδόκελνο, ν νπνίνο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ πξνζέιζεη ζηηο εμεηάζεηο 

βαζκνινγείηαη κε κνλάδα. ε πεξίπησζε  απνπζίαο θαηαξηηδνκέλνπ από ηειηθή εμέηαζε γηα 

απνδεηθλπόκελνπο ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή ζνβαξήο αζζέλεηαο, ε δηνίθεζε ηνπ ΙΔΚ 

απνθαζίδεη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ νξίδεηαη γηα ην 

ζθνπό απηό ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή (πρ  ζε επόκελε επηηήξεζε ή εηζήγεζε ηνπ).  

Τπάξρνπλ θαηαξηηδόκελνη κε δπζιεμία νη νπνίνη ζα εμεηαζηνύλ ζηα ίδηα ζέκαηα πξνθνξηθά 

παξνπζία ηεο Τπνδηεπζύληξηαο , ε νπνία ζα ππνγξάςεη επίζεο ην θύιιν απαληήζεσλ. 



Οη εθπαηδεπηέο (εηζεγεηέο  ή επηηεξεηέο) ακείβνληαη γηα θάζε εμέηαζε κε πνζό αληίζηνηρν 

κε 2 ώξεο δηδαζθαιίαο,  πέξα ησλ σξώλ ηεο ζύκβαζεο ηνπο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ζα ππάξρεη μερσξηζηό παξνπζηνιόγην ζην νπνίν ζα ππνγξάθνπλ κεηά 

ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο. 

Ο επηηεξεηήο, αθνύ δηαγξάςεη ηπρόλ θελά ζηα θύιια απαληήζεσλ, κνλνγξάθεη ζην ηέινο 

ησλ απαληήζεσλ ησλ ζεκάησλ, θαηακεηξά ηα παξαδνζέληα γξαπηά αληηπαξαβάιινληάο ηα 

κε ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη πηζηνπνηεί ηνπο απόληεο αλαγξάθνληαο  ηα 

νλνκαηεπώλπκά ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή  θαηάζηαζε ησλ εμεηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζέξρεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ΙΔΚ, θαη ελεκεξώλεη γηα ηπρόλ απόληεο από ηελ εμέηαζε 

(παξ’ όιν πνπ θαίλνληαη θαη ζην απνπζηνιόγην). 

 Γηα ηα κεηθηά καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηή εμέηαζε ζε ζεσξία θαη εξγαζηήξην 

ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα παξαδίδεηαη πέξα ηνπ ππνγεγξακκέλνπ εληύπνπ ησλ ζεκάησλ 

εμέηαζεο  θαη  ε θαηάζηαζε βαζκνινγίαο (ηζρύεη θαη γηα ηα καζήκαηα Πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Όηαλ έλα εξγαζηεξηαθό κάζεκα δηδάζθεηαη από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εθπαηδεπηέο 

θαζέλαο βαζκνινγεί απηνηειώο.  

Οη βαζκνί ζα πξέπεη λα είλαη αθέξαηνη θαη ζηξνγγπινπνηεκέλνη , ε θαηάζηαζε βαζκνινγίαο 

λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη λα θέξεη εκεξνκελία. Η θιίκαθα βαζκνινγίαο είλαη 1  έσο 10 

θαη ν βαζκόο ηεο ηειηθήο εμέηαζεο απνηειεί ην 60%  ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ ζην κάζεκα. 

Οη θαηαζηάζεηο βαζκνινγίαο θαζώο θαη ηα γξαπηά  ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηε 

γξακκαηεία εντόρ 2 ημεπών  από ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο.  

Οη επηηεξεηέο όπσο θαη νη εηζεγεηέο  ζα ππνγξάθνπλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ γξαπηώλ ζε 

ζρεηηθό έληππν πνπ ζα ππάξρεη ζηε Γξακκαηεία  (Καηάζηαζε παξάδνζεο -Παξαιαβήο). 

Σα ζέκαηα αλαγξάθνληαη ζε θόξκα (δηαζέζηκε κέζσ ηνπ site, ηεο Γξακκαηείαο, ή e-mail   

πνπ αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΙΔΚ, ηελ εηδηθόηεηα, ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα, ην εμάκελν θαη 

ην έηνο θαηάξηηζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ πξνο εμέηαζε καζήκαηνο, θαζώο θαη ην νλνκαηεπώλπκν 

ηνπ εθπαηδεπηή-εηζεγεηή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ. Δπίζεο, αλαθέξεηε εάλ ηα ζέκαηα είλαη 

ηζόηηκα ζηε βαζκνιόγεζε ή νη θαζνξηζκέλεο κνλάδεο θάζε ζέκαηνο.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ρώξνο ζεκάησλ δελ επαξθεί ή ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή 

δηάηαμε ησλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν ηνπ ΙΔΚ κε ηελ έλδεημε  «Σα 

ζέκαηα επηζπλάπηνληαη». 

Οη εηζεγεηέο πξνζθνκίδνπλ ηα ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα πξηλ ηελ εμέηαζε ζην Γηεπζπληή 

 γηα ζεώξεζε.  

Μεηά ηελ ζεώξεζή ηνπο από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ι.Δ.Κ , ηα ζέκαηα αλαπαξάγνληαη κε ηελ 

παξνπζία θαη ηελ επζύλε ηνπ εηζεγεηή θαη παξαδίλνληαη ζηνπο θαηαξηηδόκελνπο γηα 

επεμεξγαζία. Σν πξσηόηππν ησλ ζεκάησλ παξαδίδεηαη ζηε γξακκαηεία γηα αξρεηνζέηεζε.  

ηα  καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη από 2 ή πεξηζζόηεξνπο εθπαηδεπηέο, ηα ζέκαηα βγαίλνπλ 

από θνηλνύ.  

Οη απαληήζεηο  είλαη  δπλαηόλ  λα  γξάθνληαη  από  ηνπο  θαηαξηηδόκελνπο  ζην θύιιν ησλ 

ζεκάησλ ή ζε αλεμάξηεηα θύιια (ζθξαγηζκέλεο θόιιεο αλαθνξάο), ηα νπνία  ηνπο 

παξαδίδνληαη ηαπηόρξνλα κε ηα ζέκαηα, ζηα νπνία αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπώλπκν, ηνλ 

θσδηθό αξηζκό ηνπο, ηελ εηδηθόηεηα, ην εμάκελν, ην ηκήκα, ην κάζεκα θαη ηελ εκεξνκελία 



εμέηαζεο.  Παξαθαινύληαη νη εθπαηδεπηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο  πνπ είλαη εθηθηό , λα 

δηακνξθώλνπλ θαηάιιεια ην θύιιν ησλ ζεκάησλ ώζηε νη απαληήζεηο λα δίλνληαη πάλσ ζε 

απηό , ρσξίο λα απαηηνύληαη αλεμάξηεηεο θόιιεο αλαθνξάο.  

Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ζεκάησλ θαη ηπρόλ νδεγίεο δίδνληα κόλν γξαπηώο επί ηνπ εληύπνπ 

ησλ ζεκάησλ. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο πξέπεη λα απνθεύγνληαη θαη πξέπεη λα δίδνληαη θαηά 

πξνηίκεζε γξαπηώο θαη κε λέα ζεώξεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ι.Δ.Κ.  

Οη  επηηεξεηέο  αθαηξνύλ ην γξαπηό δνθίκην θαηαξηηδνκέλσλ, νη νπνίνη κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ή ππνθιέπηνπλ από ζεκεηώκαηα ή 

άιινπο θαηαξηηδόκελνπο, βαζκνινγνύλ κε ηε κνλάδα θαη ζπληάζζνπλ ζρεηηθή πξάμε γηα ηα 

παξαπάλσ επί ηνπ γξαπηνύ. Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο θαη εθόζνλ δελ απνκαθξπλζεί, 

ζπληάζζνπλ ζεκείσκα παξαπνκπήο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ι.Δ.Κ. γηα επηβνιή θπξώζεσο. 

Γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο ζα ππάξρεη κόλν ην Παξνπζηνιόγην Σειηθώλ Δμεηάζεσλ 

(θαηαρσξείηαη Α ή Π γηα απόληα ή παξόληα θαηαξηηδόκελν). 

ΠΡΟΟΥΗ:     

Καηαξηηδόκελνη πνπ ζα θνπνύλ ζε έλα κάζεκα θαη κόλν  κε ηειηθό βαζκό  θάησ από 5 θαη 

κε κέζν όξν  ζπλνιηθήο  βαζκνινγίαο εμακήλνπ ηνπιάρηζηνλ 6 επανεξετάζονται στο 

μάθημα πάλι εντόρ 7 ημεπών (δειαδή ηελ Πξαζθεπή 14/2/2020,  θαζώο δελ ππάξρεη άιιε 

εκεξνκελία δηαζέζηκε). ε πεξίπησζε πνπ θνπνύλ θαη πάιη (κε βαζκό κηθξόηεξν ηνπ 5) 

εγγξάθνληαη ζην επόκελν εμάκελν θαη επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν  ηνπ 

Ινπλίνπ. 

Καηαξηηδόκελνη πνπ θόβνληαη ζε δύν ή παξαπάλσ  καζήκαηα ππνρξενύληαη ζε 

επαλαπαξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ πνπ θόπεθαλ, ρσξίο λα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ζην 

επόκελν εμάκελν. 

Μπνξείηε λα αλαηξέμεηε γηα πιεξνθνξίεο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ νέος Κανονισμού 

Κατάπτισηρ ΙΕΚ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνόδσλ θαη εμεηάζεσλ : άξζξα 18,19,20  ζηηο 

ζειίδεο 9-12 ηνπ λένπ Καλνληζκνύ πνπ είλαη αλαξηεκέλνο θαη ζηε ζειίδα ηνπ ΙΔΚ 

 


