
Δμέηαζε ππνςεθίσλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο 

Παλειιήληεο Δμεηάζεηο

Κ.Δ.Σ.Υ. Καξδίηζαο

Κπξηαθή Τζηηζηπά, Φηιόινγνο Δ.Α.Δ.



Πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ
• Όζνη/εο ππνςήθηνη/εο εμεηάδνληαη

πξνθνξηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ

γλσκάηεπζε από:

 ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη

Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο (Κ.Δ.Σ.Υ.)

ή ην Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο

Γηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Υ.)



Πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ
 Κνηλνηηθό Κέληξν Ψπρηθήο Υγείαο Παηδηώλ

θη Δθήβσλ (Κν.Κε.Χ.Υ.Π.Δ.)

 Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν (ΙΠΓ) άιισλ 

Υπνπξγείσλ 

 Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή 

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



Πηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ

• Σηε γλσκάηεπζε, ζα πξέπεη λα

αλαγξάθεηαη ν πξνθνξηθόο ηξόπνο

εμέηαζεο .

• Γηα όινπο/εο ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο ηνπ λ.

Καξδίηζαο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά,

ππάξρεη ζρεηηθή (ζπκπιεξσκαηηθή)

εηζήγεζε από ην Κ.Δ.Σ.Υ.



Φώξνο εμέηαζεο

 Λόγσ ησλ έθηαθησλ ζπλζεθώλ, νη

επηηξνπέο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ΓΔΝ

ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηνλ ρώξν

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΚ, αιιά ζε

παξαθείκελν θηίξην ή αλεμάξηεηεο

αίζνπζεο, γηα απνθπγή ζπλσζηηζκνύ.



Φώξνο εμέηαζεο

 Σηηο αίζνπζεο αλακνλήο θαη

πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ, πξέπεη λα

ηεξείηαη απόζηαζε 1,5 κέηξνπ αλά

ππνςήθην θαη λα ππάξρεη θαιόο αεξηζκόο

ηνπ ρώξνπ.

Σηηο αίζνπζεο εμέηαζεο, ηεξείηαη ε ίδηα

απόζηαζε.



Φώξνο εμέηαζεο

 Σε θάζε αίζνπζα εμέηαζεο, ζα

ιεηηνπξγεί ΜΟΝΟ κία ηξηκειήο επηηξνπή

εμέηαζεο.

Σε θάζε ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο,

ζα αλαινγνύλ, ην κέγηζην, 5-7

ππνςήθηνη.



Πξνζέιεπζε ζην Δμεηαζηηθό 

Κέληξν θαη έιεγρνο ζηνηρείσλ

• Η πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ γηα

πξνθνξηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ

ίδηα ώξα κε ηνπο ινηπνύο εμεηαδόκελνπο, κε

ηελ πξνζθόκηζε ηνπ Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ.

• Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ αηνκηθώλ

ζηνηρείσλ (ηαπηνπξνζσπία) θαη ε

αλαγξαθή ηνπο ζην ηεηξάδην ππνςεθίνπ

(αλ θάπνηνο δπζθνιεπηεί, δέρεηαη

ππνβνήζεζε από ηνλ/ηελ επηηεξεηή/ηξηα).



Τξηκειήο εμεηαζηηθή 

επηηξνπή (ΔΠΑΛ)
• Απνηειείηαη από δύν βαζκνινγεηέο/ηξηεο

θαη έλαλ/κία αλαβαζκνινγεηή/ηξηα

• Δπηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε:

 δηδαθηηθή εκπεηξία επί ηνπ εμεηαδόκελνπ

δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα

έηνο ηελ ηειεπηαία δηεηία

εκπεηξία θαη γλώζε ζηελ εμέηαζε

ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο



Τξηκειήο εμεηαζηηθή 

επηηξνπή (ΔΠΑΛ)

• Λακβάλεηαη κέξηκλα, ώζηε λα κελ

ζπκπίπηεη ν δηδάζθσλ (βαζκνινγεηήο) κε

ηνλ δηδαζθόκελν (εμεηαδόκελν)

• Σε πεξίπησζε έιιεηςεο εθπαηδεπηηθώλ

ΔΠΑΛ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

εθπαηδεπηηθνί ησλ ΓΔΛ ηεο ίδηαο ή άιιεο

ΓΓΔ



Τξηκειήο εμεηαζηηθή 

επηηξνπή (ΓΔΛ)
• Απνηειείηαη από δύν βαζκνινγεηέο/ηξηεο

θαη έλαλ/κία αλαβαζκνινγεηή/ηξηα

• Δπηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε:

 δηδαθηηθή εκπεηξία επί ηνπ εμεηαδόκελνπ

δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα

έηνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία

εκπεηξία θαη γλώζε ζηελ εμέηαζε

ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο



Τξηκειήο εμεηαζηηθή 

επηηξνπή (ΓΔΛ)
• Σπλίζηαηαη (όηαλ είλαη εθηθηό) ηα κέιε ηεο

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο λα απαξηίδνληαη

από εθπαηδεπηηθνύο όκνξσλ λνκώλ ή

όκνξεο ΓΓΔ

• Ωο αλαβαζκνινγεηήο επηιέγεηαη (θαηά

πξνηεξαηόηεηα) εθπαηδεπηηθόο πνπ έρεη

δηδάμεη ην εμεηαδόκελν αληηθείκελν θαηά ην

ηειεπηαίν έηνο.



Δλεκέξσζε σο πξνο ηε θύζε 

ησλ δπζθνιηώλ 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!!!



Δλεκέξσζε σο πξνο ηε θύζε 

ησλ δπζθνιηώλ ησλ ππνςεθίσλ

• Οη εκπιεθόκελνη ζηε δηαδηθαζία νθείινπλ

λα ηεξνύλ ην απόξξεην ησλ

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ

καζεηώλ/ηξηώλ θαη λα ηα δηαρεηξίδνληαη

βάζεη εκπηζηεπηηθνύ πξσηνθόιινπ!!!



Γηαλνκή ζεκάησλ θαη ζπκκόξθσζε ησλ 

ππνςεθίσλ

• Με επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ

Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε

δηαλνκή ησλ ζεκάησλ

• Ο/ε επηηεξεηήο/ηξηα κπνξεί λα δηαβάζεη ηα 

ζέκαηα, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί.

• Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη 

κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηηεξεηώλ (ε 

επηηξνπή εμέηαζεο κπνξεί λα επηβάιεη 

θπξώζεηο, κεηά από ζρεηηθή ππόδεημε ησλ 

επηηεξεηώλ).



Γηαλνκή ζεκάησλ θαη ζπκκόξθσζε ησλ 

ππνςεθίσλ

• Η ζρεηηθή νδεγία πνπ δίλεηαη ζηνπο

επηηεξεηέο είλαη λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά

ηα ζέκαηα ζηνπο/ηηο ππνςεθίνπο,

δεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο ι.ρ. κε νπηηθή

δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ

αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε (ζύγρπζε

γξακκάησλ, απώιεηα ζεηξάο αλάγλσζεο),

ζπλεπώο θαη ζηελ αλαγλσζηηθή

θαηαλόεζε.



Γηακόξθσζε θξηηεξίσλ 

αμηνιόγεζεο
• Ο Πξόεδξνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ

θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ

βαζκνινγεηώλ θαη αλαβαζκνινγεηώλ

πξηλ ηελ εμέηαζε θαη ακέζσο κεηά ηε

ιήςε ησλ ζεκάησλ.

Απώηεξνο ζηόρνο ε δηακόξθσζε 

θνηλώλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο γηα ηελ 

αληηθεηκεληθόηεξε εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ



Γηακόξθσζε θξηηεξίσλ 

αμηνιόγεζεο
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 θύζε ησλ

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη ηνλ ηξόπν

δηαρείξηζήο ηνπο.



Γηαδηθαζία εμέηαζεο
• Γηάξθεηα εμέηαζεο

Πεξηιακβάλεη:

α) ηνλ ρξόλν 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 ρξόλν αμηνιόγεζεο-βαζκνιόγεζεο



Γηαδηθαζία εμέηαζεο

• Φξόλνο 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

θαηαλόεζή ηνπο θαη ηελ αλαγξαθή

ζεκεηώζεσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ θαηά

ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ/ηεο

ππνςεθίνπ/αο.



Γηαδηθαζία εμέηαζεο

• Ο ρξόλνο αμηνιόγεζεο - βαζκνιόγεζεο

α) Αξρίδεη:

 αθνύ 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 Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή

ν/ε γξακκαηέαο ή θαη νη δύν

δπλεηηθά ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηεο Παξάιιειεο

Σηήξημεο, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζηε

δηαδηθαζία



Γηαδηθαζία εμέηαζεο
Ο/ε εμεηαδόκελνο/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 βαζκνιόγεζεο

• Βαζκνινγία 1νπ Βαζκνινγεηή

• Βαζκνινγία 2νπ Βαζκνινγεηή

• Αλαβαζκνιόγεζε 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).



Γηάζεζε Χπρνιόγνπ

• Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο Καξδίηζαο πξνηίζεηαη λα

δηαζέζεη Ψπρνιόγν γηα ηελ ςπρν-

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ

ππνςεθίσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ.



Υπνζηήξημε από ην Κ.Δ.Σ.Υ.

• Δθπξόζσπνο 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.



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

πξνο ηελ ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε

ησλ ππνςεθίσλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. Καξδίηζαο.

• Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα 

βξείηε, αθνινπζώληαο ηνλ παξαθάησ 

ζύλδεζκν: https://kesy-

new.kar.sch.gr/category/eae/deyterobafmia/

https://kesy-new.kar.sch.gr/category/eae/deyterobafmia/
https://kesy-new.kar.sch.gr/category/eae/deyterobafmia/
https://kesy-new.kar.sch.gr/category/eae/deyterobafmia/


Υπνζηήξημε από ην Κ.Δ.Σ.Υ.

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

απνξία, δηεπθξίληζε ή 

ζπκβνπιή.



Πεγέο

• Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ κε

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Ηκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑΛ έηνπο

2020 (Αξ. Πξση. Φ.152/66842/Α5/02-06-

2020).

• Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ κε

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

(Αξ. Πξση. Φ.251/69037/Α5/05-06-2020).



Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο!

Καιή επηηπρία!


