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ΘΔΜΑ:  πλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηα Δ.Κ, ηα Β.Κ. θαη ηα Δ.Δ.Κ. ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ 2018. 

 

Α) Καηαλνκή ησλ καζεηώλ ζηηο αίζνπζεο.  

 Γεληθά γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο ζηα Δ.Κ. ηζρύεη ε γεληθή αξρή πξώηα θαηά 

Λύθεην πξνέιεπζεο θαη κεηά θαηά κάζεκα θαη αιθαβεηηθά. Σα καζήκαηα «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Οκάδαο Θεηηθώλ 

πνπδώλ θαη Οκάδαο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο», ζα ζεσξνύληαη μερσξηζηά καζήκαηα αλά Οκάδα 

Πξνζαλαηνιηζκνύ ηόζν γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο, όζν θαη γηα ην ηειηθό παθεηάξηζκα 

γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηώλ, πνπ ζα ρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ππνθαθέινπο αλά νκάδα 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Δπίζεο ζα εθηππώλνληαη δηαθνξεηηθά παξνπζηνιόγηα. 

 Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη ζε Δ.Κ. πνπ εμεηάδνληαη θαη ππνςήθηνη εζπεξηλώλ Λπθείσλ, αλ ηα 

ζέκαηα δηαθνξνπνηνύληαη, ζα απνζηαινύλ 2 ζεηξέο ζεκάησλ (άιιε γηα ηα εκεξήζηα ΓΔΛ θαη άιιε γηα ηα 

εζπεξηλά ΓΔΛ), κε ζαθέζηαηε δηάθξηζε ζε θάζε ζειίδα ηνπο, εθηόο αλ ηα ζέκαηα είλαη απνιύησο θνηλά γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεο, νπόηε ζα ππάξρεη αλάινγε ζήκαλζε ζε θάζε ζειίδα ηνπο. Απαηηείηαη 

ινηπόλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ αληηπαξαβνιή, ζπξξαθή θαη δηαλνκή ησλ ζεκάησλ, ώζηε θάζε 

ππνςήθηνο λα πάξεη ηα αλάινγα ζέκαηα. 

 

Β) Οξηζκόο επηηεξεηώλ / Βαζηθά ζεκεία γηα ηνπο επηηεξεηέο 

Λόγσ ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δπζθνιηώλ πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ώζηε θαηά  ηελ θαηαλνκή 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα νη 
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κεγαιύηεξεο αίζνπζεο θάζε εμεηαζηηθνύ θέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζεί ν απνιύησο απαξαίηεηνο 

αξηζκόο επηηεξεηώλ. Δπίζεο, θαηά ηνλ νξηζκό ησλ επηηεξεηώλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα Βαζκνινγηθά θαη Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα, παξαθαινύκε ν αξηζκόο ησλ 

επηηεξεηώλ πνπ ζα νξηζηνύλ λα είλαη ν απνιύησο αλαγθαίνο. 

 

1. Οη επηηεξεηέο έρνπλ βαζηθή ππνρξέσζε ώζηε κε ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο λα δεκηνπξγνύλ θιίκα 

εξεκίαο θαη ζεβαζκνύ ησλ εμεηαδνκέλσλ, ώζηε νη ππνςήθηνη λα πεηζαξρνύλ ζηηο ππνδείμεηο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν ξόινο ησλ επηηεξεηώλ είλαη από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αδηάβιεηε 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαη γη’ απηό θαη ε επζύλε ηνπο είλαη απμεκέλε απέλαληη ζην ζύλνιν ησλ 

εμεηαδνκέλσλ καζεηώλ θαη όρη κόλν ηεο αίζνπζαο πνπ επηηεξνύλ. 

 

2. Οη επηηεξεηέο πξέπεη λα ειέγρνπλ δηαθξηηηθά θαη λα επηζεκαίλνπλ ζηνπο εμεηαδόκελνπο όηη θαηά ηελ 

είζνδό ηνπο ζηελ αίζνπζα εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο βηβιία, ζεκεηώζεηο, θηλεηά 

ηειέθσλα (αθόκα θαη αλ ηα έρνπλ απελεξγνπνηήζεη), δηνξζσηηθό πγξό, ππνινγηζηηθέο κεραλέο, 

ειεθηξνληθά κέζα κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ, άιια αληηθείκελα ή νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί 

όηη δνιηεύεηαη ηηο εμεηάζεηο 

 

3 α) Γελ επηηξέπεηαη λα δίλνπλ από κόλνη ηνπο νδεγίεο, δηεπθξηλίζεηο ή ππνδείμεηο γηα ηα ζέκαηα ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο  

   β) Δθόζνλ δηαπηζηώζνπλ όηη θάπνηνο εμεηαδόκελνο δνιηεύεηαη ηηο εμεηάζεηο ή δε ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο ή παξελνριεί ηνπο ινηπνύο εμεηαδόκελνπο, αθαηξνύλ ην ηεηξάδην από ηνλ καζεηή θαη 

ελεκεξώλνπλ ακέζσο ηνλ πξόεδξν ηεο ιπθεηαθήο επηηξνπήο.  ηελ πεξίπησζε απηή ν καζεηήο παξακέλεη 

εληόο ηεο  αίζνπζαο κέρξη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά ε ιπθεηαθή επηηξνπή, 

     γ) Μεξηκλνύλ γηα ηελ επηθόιιεζε ησλ απηνθόιιεησλ αξηζκεηεξίσλ ζηηο νηθείεο ζέζεηο ζύκθσλα κε ηε 

ζεηξά ηεο αιθαβεηηθήο θαηάζηαζεο κεηά ηελ είζνδν ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νηθείεο εγθπθιίνπο θαη επηθαιύπηνπλ ηνλ νηθείν ρώξν κε 

αδηαθαλέο απηνθόιιεην. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηελ επηθόιιεζε ησλ απηνθόιιεησλ ε νπνία πξέπεη 

λα γίλεηαη θαηά ηξόπν πνπ ην κέξνο πνπ έρεη ηελ θόιια λα κελ επηθνιιάηαη πάλσ ζηα αηνκηθά ζηνηρεία ή ζην 

απηνθόιιεην αξηζκεηήξην ηνπ ηεηξαδίνπ. 

    δ) Δλεκεξώλνπλ ηνπο καζεηέο όηη ηα ηειεπηαία θύιια ηνπ ηεηξαδίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ 

ππνςήθην σο πξόρεηξν, αθνύ αλαγξάςεη ζαθώο ηελ έλδεημε ΠΡΟΥΔΙΡΟ ζε όζεο ζειίδεο ρξεζηκνπνηήζεη 

σο πξόρεηξεο, νη νπνίεο δελ βαζκνινγνύληαη ζε θακία πεξίπησζε. Δπηζεκαίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ αλάγθε 

λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ κε θεηδώ, θαζώο δεύηεξν ηεηξάδην δελ ζα δνζεί ζε θαλέλαλ 

ππνςήθην, ρσξίο ηελ πξόηεξε ελεκέξσζε ηεο ΚΔΔ, αθνύ νη ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ είλαη επαξθείο γηα ηηο 

απαληήζεηο. 

    ε) Να αλαθνηλώλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ζε θάζε αίζνπζα όηη ηόζν θαηά ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθώλ 

ηνπο ζηνηρείσλ ζηελ αξρή ηεο εμέηαζεο όζν θαη θαηά ηελ αλαγξαθή ησλ απαληήζεσλ δελ πξέπεη λα 

δηπιώλνπλ ηα εμώθπιια ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπο ή λα ηζαιαθώλνπλ ην ηεηξάδην. 

4. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη: 

α) Πξνζεξρόκελνη ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ΜΟΝΟ ζηπιό (καύξν ή κπιέ) 

αλεμίηειεο κειάλεο, κνιύβη, γνκνιάζηηρα, γεσκεηξηθά όξγαλα θαη κπνπθαιάθη κε λεξό ή αλαςπθηηθό. ΣΟ 

ΜΟΛΤΒΙ γεληθά ΓΔΝ επηηξέπεηαη ζηηο απαληήζεηο, παξά ΜΟΝΟ αλ ην δηεπθξηλίδνπλ νη νδεγίεο ησλ ζεκάησλ.  
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β) Γίλνληαη δεθηνί ζηηο εμεηάζεηο κε βαζηθό απνδεηθηηθό ζηνηρείν ην Γειηίν εμεηαδνκέλνπ θαη δελ είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην). 

5. Γηα ιόγνπο εληαίαο κεηαρείξηζεο θαη γηα ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνληαη 

ζηελ ίδηα αίζνπζα καζεηέο - αδέιθηα ζα πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο  ηνπιάρηζηνλ 2 – 3  ζέζεηο. 

 

6. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ζηνπο επηηεξεηέο λα ζεκεηώλνπλ νηηδήπνηε άιιν ζην γξαπηό εθηόο από ηελ 

ππνγξαθή ηνπο (όρη νλνκαηεπώλπκν) ζην ηέινο ησλ απαληήζεσλ πνπ ππνδεηθλύεη ν ππνςήθηνο, ηεο 

δηαγξαθήο ησλ θελώλ θαη ηνπ θελνύ ρώξνπ θάησ από ηελ ππνγξαθή ηνπο, θαζώο θαη απηνύ ηεο ηπρόλ 

επόκελεο ιεπθήο ζειίδαο. Η δηαγξαθή ησλ θελώλ γίλεηαη κε κπιέ ή καύξν ζηπιό. 

 

7. Οη επηηεξεηέο όηαλ παξαιακβάλνπλ ην ηεηξάδην πξέπεη λα ην ειέγρνπλ παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 

ύπαξμε αλαγλσξηζηηθώλ ζηνηρείσλ ή ηελ αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ καζεηή, θαη ππνγξάθνπλ ζην 

ηέινο ησλ απαληήζεσλ θαη ζην ζεκείν πνπ ηνπο ππνδεηθλύεη ν ππνςήθηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμέηαζεο ζηελ αίζνπζα (παξάδνζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ γξαπηνύ) παξαδίδνπλ άκεζα κε πξσηόθνιιν 

παξαιαβήο - παξάδνζεο ηα γξαπηά, ηα απνπζηνιόγηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο παξόλησλ-απόλησλ  ζηε Λπθεηαθή 

Δπηηξνπή. 

Οη θ.θ. πξόεδξνη ησλ Λπθεηαθώλ Δπηηξνπώλ παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε ησλ ΛΔΔ θαη ηνπο 

επηηεξεηέο γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. 

 

Γ) Γηαθύιαμε ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ εμεηάζεσλ/ Γνιίεπζε ησλ εμεηάζεσλ-κεδεληζκόο ηνπ γξαπηνύ. 

 

Τπελζπκίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Φ.251/37802/Α5/2016 Τ.Α νη καζεηέο θαηά ηελ 

είζνδό ηνπο ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο απαγνξεύεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηώζεηο, 

δηνξζσηηθό, θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηηθέο κεραλέο θαη νπνηαδήπνηε άιια ειεθηξνληθά κέζα κεηάδνζεο ή 

ιήςεο πιεξνθνξηώλ ή επηθνηλσλίαο.   

        ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εμεηαδόκελνο, θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην Δμεηαζηηθό Κέληξν, θέξεη 

καδί ηνπ θηλεηό ηειέθσλν, ζα ην παξαδίδεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ζα ην 

θπιάζζεη ζε εηδηθό ρώξν. Μεηά ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο, ν ππνςήθηνο ζα παξαιακβάλεη ην θηλεηό ηνπ θαη ζα 

απνρσξεί. Πξηλ ηελ είζνδν ζηηο αίζνπζεο πξέπεη ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Κ. λα ππελζπκίδεη ζηνπο 

ππνςεθίνπο ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα παξαδίδνπλ ηα θηλεηά ηνπο θαη όηη ε θαηνρή θηλεηνύ (έζησ θαη 

απελεξγνπνηεκέλνπ) κέζα ζηελ αίζνπζα ζπληζηά επαξθή ιόγν κεδεληζκνύ ηνπο. Σόζν θαηά ηελ 

παξάδνζε όζν θαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ θηλεηνύ, ν ππνςήθηνο ζα ππνγξάςεη ζε εηδηθή θαηάζηαζε 

ελώπηνλ ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΛΔΔ όηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ επζύλε ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ 

θηλεηνύ ηνπ. 

         Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ επίζεο γηα ηνπο επηηεξεηέο, ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό θαη ηνπο ινηπνύο 

εκπιεθόκελνπο ζε θάζε Δμεηαζηηθό Κέληξν, θαζώο επίζεο θαη γηα ππνςήθηνπο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Οη Πξόεδξνη θαη ηα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ απαγνξεύνπλ απζηεξά ηελ είζνδν εληόο ηνπ εμεηαζηηθνύ 

θέληξνπ (θηηξηαθό ζπγθξόηεκα θαη αύιεηνο ρώξνο) νπνηνπδήπνηε άιινπ εθηόο ησλ εμεηαδνκέλσλ, ησλ κειώλ 

θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ ησλ νηθείσλ επηηξνπώλ, ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηηεξεηώλ. Δμαίξεζε 
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από ηελ απαγόξεπζε απηή επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε παξνρήο έθηαθηεο ηερληθήο ή ηαηξηθήο 

βνήζεηαο κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο επηηξνπήο.  

Σέινο, απαγνξεύεηαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ζε 

νπνηνλδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Σα ζέκαηα ζα αλαξηώληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

ΤΠΠΔΘ. 

Έρνπκε ήδε ελεκεξώζεη ηνπο πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ Λπθεηαθώλ Δπηηξνπώλ γηα ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Η ηπρόλ απόθαζε ηεο 

ηξηκεινύο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο γηα κεδεληζκό γξαπηνύ δνθηκίνπ ππνςεθίνπ, πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε ζε πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ πξόεδξν, ηα δύν κέιε θαη ην 

γξακκαηέα ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα νη ιόγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο κεδελίδεηαη ην γξαπηό δνθίκην, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Φ.251/37802 /Α5 Τ.Α. 

(ΦΔΚ 698 Β΄). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιακβάλεηαη λα θαηέρεη ν ππνθήθηνο, απηά  

επηζπλάπηνληαη ζην πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεηαη,  θαη ε ηξηκειήο Λπθεηαθή Δπηηξνπή βαζκνινγεί ην γξαπηό 

δνθίκην κε ηνλ θαηώηεξν βαζκό κεδέλ (0). Απνζηέιιεη δε ην ήδε κεδεληζκέλν γξαπηό ζην Β.Κ. ζε μερσξηζηό 

θάθειν κε ζπλεκκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ. 

 

Γ) Αζζέλεηα ππνςεθίνπ ηελ ώξα εμέηαζεο. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ιόγσ μαθληθήο αζζέλεηαο, ππνςήθηνο αλαγθαζηεί λα δηαθόςεη ηελ 

εμέηαζή ηνπ,  

- ε Λπθεηαθή Δπηηξνπή θαιεί ηνλ ππνςήθην θαη αλ ν ππνςήθηνο δειώζεη κε ππεύζπλε δήισζε όηη 

νινθιήξσζε ηειηθά ηελ εμέηαζή ηνπ, ηόηε ην γξαπηό ηνπ απνζηέιιεηαη θαη βαζκνινγείηαη θαλνληθά 

- αλ ν ππνςήθηνο δελ ππνγξάςεη ηέηνηα ππεύζπλε δήισζε, αθνύ ε ΛΔΔ ζπληάμεη ζρεηηθό πξαθηηθό, 

θπιάζζεη ην γξαπηό δνθίκην ζην εμεηαζηηθό θέληξν ή ζηελ νηθεία ΔΔΓΓΔ θαη απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπ 

πξαθηηθνύ ζην Βαζκνινγηθό Κέληξν ελεκεξώλνληαο γηα ηελ απνπζία-δηαθνπή εμέηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ.  

 

Ο ππνςήθηνο ζα ιάβεη κέξνο ζηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο, εθόζνλ αθνινπζήζεη ηε λόκηκε 

δηαδηθαζία (ζα ζαο ελεκεξώζνπκε ηηο πξνζερείο εκέξεο), νπόηε ην γξαπηό ηνπ κέλεη κόληκα ζην Δ.Κ. ή ζηελ 

ΔΔΓΓΔ θαη δελ απνζηέιιεηαη ζην ΒΚ.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (αλ δελ θέξεη δηθαηνινγεηηθά θιπ.), ην γξαπηό δνθίκην απνζηέιιεηαη 

ηειηθά ζην ΒΚ γηα βαζκνιόγεζε κε ζρεηηθό αληίγξαθν πξαθηηθνύ ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο, αθνύ ν 

ππνςήθηνο δελ παξαπέκπεηαη ζηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο. 

 

Δ) Σεηξάδην – καύξα απηνθόιιεηα. 

Οινθιεξώζεθε ήδε  ε απνζηνιή ησλ ηεηξαδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο 

ΓΔΛ γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 2018. Σν ηεηξάδην θέξεη ζην εμώθπιιό ηνπ ηελ έλδεημε 2018. Με 

επζύλε ησλ πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπώλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ παιηόηεξα ηεηξάδηα, αιιά ΜΟΝΟ ηα 

θεηεηλά πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε 2018. Μόλν ζηελ εμέηαζε ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ ηεο ΜΟΤΙΚΗ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ξνδ ηεηξάδηα ρσξίο έλδεημε 2018. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ηειεπηαία θύιια ηνπ ηεηξαδίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ ππνςήθην 

σο πξόρεηξν, αθνύ αλαγξάςεη ζαθώο ηελ έλδεημε ΠΡΟΥΔΙΡΟ ζε όζεο ζειίδεο ρξεζηκνπνηήζεη σο 

πξόρεηξεο, νη νπνίεο δελ βαζκνινγνύληαη ζε θακία πεξίπησζε.  
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Δπίζεο, νη πξόεδξνη ησλ θέληξσλ εμέηαζεο πξέπεη λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηνπο ππνςεθίνπο 

γηα ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ηεηξαδίνπ (16 θύιια), ώζηε λα ρσξέζεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. ε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα ρνξεγεζεί ζε ππνςήθην δεύηεξν ηεηξάδην, παξά κόλν θαηόπηλ δηαβίβαζεο ηνπ αηηήκαηνο 

ζηελ ΚΔΔ (κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο ΔΔΓΓΔ) θαη πηζαλήο άδεηαο. 

 Σέινο, ππελζπκίδνπκε όηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ηα θεηηλά ή πεξζηλά καύξα απηνθόιιεηα 

πνπ είλαη ηππσκέλα ζηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο ησλ ηεηξαδίσλ. 

   

Σ) Γηαθίλεζε ησλ γξαπηώλ 

  Γηα ηε ζπζθεπαζία θαη ηε δηαθίλεζε ησλ γξαπηώλ δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο κε άιιε εγθύθιηό καο 

(Φ251/83549/Α5/22-5-2018), όπνπ δηαζαθελίδεηαη πώο ηα γξαπηά δνθίκηα όισλ ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Δμεηαζηηθό Κέληξν ζα ζπζθεπαζηνύλ ζε 1 ηειηθό δέκα. Ζ δηαθίλεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ 

πξνο ηα Β.Κ. ζα γίλεη ΜΟΝΟ κε ηελ ππεξεζία ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ. ε εμαηξεηηθέο 

κόλν πεξηπηώζεηο κπνξεί λα γίλεη εθηάθησο ρξήζε άιισλ ηξόπσλ κεηαθνξάο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ άιιε 

εγθύθιην, θαη εθόζνλ ε αληίζηνηρε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο καο έρεη ήδε ελεκεξώζεη όηη θαη΄εμαίξεζε ηα 

γξαπηά ηεο ζα δηαθηλεζνύλ κε άιιν ηξόπν. 

 

Ε) Δπηθνηλσλία κε ηελ ΚΔΔ 

i) Σα Λύθεηα ζα επηθνηλσλνύλ ΜΟΝΟ κε ην ζύλδεζκν ζηελ ΔΔΓΓΔ (ην γξακκαηέα ηεο ΔΔΓΓΔ) θαη 

από ηελ ΔΔΓΓΔ ζα κεηαθέξνληαη ηα ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηελ ΚΔΔ. Μόλν γηα πνιύ έθηαθην θαη απξόβιεπην 

ιόγν, ηα Λύθεηα ζα επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε ηελ ΚΔΔ θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ελεκεξώζεη ηελ 

νηθεία ΔΔΓΓΔ. 

ii) ΜΟΝΟ ηα ΔΔΚ θαη ηα ΒΚ ζα επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε ηελ ΚΔΔ ζηα ηειέθσλα θαη ΦΑΞ πνπ ζαο 

έρνπκε γλσζηνπνηήζεη κε ζρεηηθή εγθύθιηό καο. Δίλαη απαξαίηεην ηα ΦΑΞ (πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ΔΔΚ θαη ηα ΒΚ γηα λα ιακβάλνπλ νδεγίεο θιπ. από ηελ ΚΔΔ λα είλαη πάληα δηαζέζηκα. 

Φέηνο, γηα πξώηε θνξά, ζα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ ζεκάησλ,  θάζε εμεηαδόκελνπ 

καζήκαηνο, ην πξσί θάζε εκέξαο εμέηαζεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηαρώξηζεο γξαπηώλ βαζκνινγηώλ πνπ 

ζα βξίζθεηαη ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://grades.it.minedu.gov.gr . ηελ εθαξκνγή ζα 

εηζέξρεζηε πιεθηξνινγώληαο ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πνπ ζαο έρεη απνδνζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

επηιέγεηε ην εηθνλίδην «ελδεηθηηθέο απαληήζεηο». 

 

 

Ζ) Γηάζεζε θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο ζηα Βαζκνινγηθά ή ηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα 

               ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θάζε ρξόλν, ηίζεηαη κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ην πξόβιεκα ηεο δπζθνιίαο 

εμεύξεζεο εμεηαζηώλ θαη ηδηαίηεξα θαζεγεηώλ πιεξνθνξηθήο, γηα ηηο επηηξνπέο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

                Γηα ην ιόγν απηό ν έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο δύν ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο ησλ ζεκάησλ 

(VBI) ζηηο Λπθεηαθέο επηηξνπέο (ΛΔΔ), κπνξεί λα είλαη θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ. Με ηνλ ηξόπν 
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απηό ζα ππάξρεη κεγαιύηεξε επρέξεηα εμεύξεζεο  θαζεγεηώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Λπθείνπ από ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ Βαζκνινγηθώλ θαη Δηδηθώλ Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κέληξσλ απηώλ θαη 

εηδηθά γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ». Δθόζνλ 

είλαη θαζεγεηήο Λπθείνπ θαη έρεη δηδάμεη ην ελ ιόγσ κάζεκα, ηελ εκέξα εμέηαζήο ηνπ, κπνξεί λα 

απνδεζκεύεηαη από ηε ΛΔΔ. 

 

 

Θ) Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ιήςεο ζεκάησλ (VBI). 

 ‘Όζνλ αθνξά ζην ζύζηεκα ιήςεο ησλ ζεκάησλ (VBI) θαη ηνλ Η/Τ ησλ Δ.Κ., νη ίδηνη νη πξόεδξνη ησλ 

ΛΔΔ κεξηκλνύλ, ώζηε: 

- ν Η/Τ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα VBI λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιεο εξγαζίεο ζε όιν ην 

δηάζηεκα ησλ εμεηάζεσλ, λα κελ έρεη θακία δηαδηθηπαθή ζύλδεζε (ηνπηθνύ δηθηύνπ ή internet) θαη λα κελ 

γίλνληαη επεκβάζεηο ζην ινγηζκηθό πνπ δηαζέηεη, ρσξίο ηελ πξόηεξε ελεκέξσζε ησλ ηερληθώλ ππνζηήξημεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

- ε ηειεθσληθή γξακκή ηνπ MODEM λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν 

- λα γίλεηαη πνιύ πξνζεθηηθή αληηπαξαβνιή ησλ ζεκάησλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ Η/Τ θαη 

όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ εθηύπσζε εηδηθά ζε ζέκαηα κε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, πνιπηνληθό ζύζηεκα θιπ. 

- λα παξαιεθζνύλ ηα αληίζηνηρα ζέκαηα γηα εκεξήζηνπο θαη εζπεξηλνύο ππνςεθίνπο, εθόζνλ ζην Δ.Κ. 

εμεηάδνληαη θαη εζπεξηλνί ππνςήθηνη. 

Από ηελ Παξαζθεπή 8-6-2018, πξώηε εκέξα ησλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ, θαη θάζε εκέξα εμέηαζεο, νη 

ρεηξηζηέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο ζηηο 06:15 θαη ην ζύζηεκα λα είλαη ζε εηνηκόηεηα 

06:30, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη νη δνθηκαζηηθέο εθπνκπέο κελπκάησλ, κέρξη ηελ ώξα απνζηνιήο 

ησλ ζεκάησλ ζηα Δ.Κ. (08:30). 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε θαη ηελ 

πηζηή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο. Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία θαη επρόκαζηε θαιή δύλακε ζην έξγν ζαο. 

 

                                                              Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΤΓΚΑ                                                                                                                                                                                                                           
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