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ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η εξέταση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο 
Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-
2009) Υπουργικής Απόφασης, για την οποία έχετε ενηµερωθεί µε το αρ. πρωτ. Φ.251/2437/Β6/12-1-2010 
έγγραφο της υπηρεσίας µας. Με την παρούσα εγκύκλιο θεωρούµε σκόπιµο να περιγράψουµε µε σύντοµο 
τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόµενων µαθητών-αποφοίτων 
και να επισηµάνουµε ορισµένα σηµεία της, προκειµένου να ενισχυθεί η αντικειµενικότητα της εξέτασης. 

Οι προαναφερόµενες διατάξεις που προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των µαθητών 
µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρµογή για : 

α) τους µαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ όσον αφορά στα µαθήµατα που εξετάζονται σε 
πανελλαδικό επίπεδο καθώς και τα ειδικά µαθήµατα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, 

β)τους µαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΛ (Οµάδα Β) για τα µαθήµατα που εξετάζονται σε 
πανελλαδικό επίπεδο σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους των ΓΕΛ σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α 
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493/2009 τ. Α) καθώς και 
τα ειδικά µαθήµατα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 

Παρακαλούµε τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να µεριµνήσουν µε 
δική τους ευθύνη να δοθεί αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους Προέδρους των 
επιτροπών εξέτασης των µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
προκειµένου να ενηµερώσουν µε ευθύνη τους όλα τα µέλη των επιτροπών αυτών για την πιστή εφαρµογή της. 
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Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η διαδικασία εξέτασης των µαθητών και 

αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά µόνο στον τρόπο εξέτασης των 

µαθητών της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ για την λήψη του απολυτηρίου και της Βεβαίωσης Πρόσβασης, των 

αποφοίτων των Λυκείων για τη λήψη της Βεβαίωσης Πρόσβασης, των κατόχων απολυτηρίου των ΕΠΑΛ 

(οµάδα Β) για την λήψη της Βεβαίωσης Πρόσβασης καθώς και την εξέταση των παραπάνω υποψηφίων στα 

ειδικά µαθήµατα και δε συνδέεται µε κανένα τρόπο µε τις διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή των 

πασχόντων από σοβαρές ασθένειες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

1. Όπως είναι γνωστό οι µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται 

προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: 

α) Όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης ι του εδαφίου β και του εδαφίου γ της παραγράφου 

1 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης 

εξετάζονται ΜΟΝΟ γραπτά στο Λύκειό τους όπως όλοι οι άλλοι εξεταζόµενοι, βάση των διατάξεων του 

εδαφίου γ της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) 

Υπουργικής Απόφασης και τις οδηγίες που περιέχονται στην αριθµ. Φ. 251/3138/Β6/14-1-2010 εγκύκλιό µας. 
Συγκεκριµένα εξετάζονται µόνο γραπτά οι µαθητές: 

ι) που έχουν σοβαρά προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω ιι) που παρουσιάζουν 
προβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµός) ιιι) που παρουσιάζουν προβλήµατα επιληψίας ιν) 
παρουσιάζουν το φάσµα αυτισµού -Η υπαγωγή στις   περιπτώσεις i έως ιιι πιστοποιείται µε   γνωµάτευση της 
οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής (Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας). 

-Η περίπτωση ιν πιστοποιείται µε γνωµάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕ∆∆Υ (πρώην Κ∆ΑΥ) ή 
από το αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης. 

Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωµατεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν 
όσα έχουν αναφερθεί στην αριθµ. Φ. 251/3138/Β6/14-1-2010 εγκύκλιό µας. 

β) Όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου α και της περίπτωσης ιι του εδαφίου β της παραγράφου 
1 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης 
εξετάζονται προφορικά στα Βαθµολογικά Κέντρα (ή τα παραρτήµατα των Βαθµολογικών Κέντρων) ή τα 
Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα βάσει των διατάξεων των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου 
της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης και των οδηγιών που 
περιέχονται στην αριθµ. Φ.251/3138/Β6/14-1-2010 εγκύκλιό µας. 

Συγκεκριµένα εξετάζονται προφορικά µόνο οι εξεταζόµενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή 
εξέταση επειδή: 

i) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους 
τουλάχιστον 67% ή είναι αµβλύωπες µε ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, 

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη ή προσωρινή που συνδέεται µε τα άνω άκρα, 
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, 
iv) πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση 

τους για γραφή, 
v) παρουσιάζουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και 
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νι) παρουσιάζουν το φάσµα αυτισµού -Η υπαγωγή στις   περιπτώσεις i έως iv πιστοποιείται µε   
γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής (Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας). 

-Η υπαγωγή στην περίπτωση v πιστοποιείται µε γνωµάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕ∆∆Υ 
(πρώην Κ∆ΑΥ) ή από το αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. 

-Η περίπτωση vι πιστοποιείται µε γνωµάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕ∆∆Υ (πρώην Κ∆ΑΥ) ή 
από το αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης. 

Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωµατεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων 
ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην αριθµ. Φ. 251/3138/Β6/14-1-2010 εγκύκλιό µας. 

∆εν γίνονται δεκτές οι γνωµατεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή µαθησιακές ή συναισθηµατικές 
δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στις προαναφερόµενες περιπτώσεις. 

Κανένας άλλος και για οποιονδήποτε άλλο λόγο (υγείας κ.λ.π) δεν επιτρέπεται να εξετάζεται 
προφορικά. 

2. Όσοι µαθητές και απόφοιτοι µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εµπίπτουν στις 
διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6ΦΕΚ 
2544 Β΄/30-12-2009 Υπουργικής Απόφασης για προφορική εξέταση εξετάζονται: 

Α) στο οικείο Βαθµολογικό Κέντρο που λειτουργεί στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ή 
στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που µπορεί να λειτουργεί ως παράρτηµα του Βαθµολογικού Κέντρου) που 
ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους ενώπιον της επιτροπής εξέτασης που συγκροτεί για το σκοπό αυτό 
ο Πρόεδρος τους Βαθµολογικού Κέντρου, σύµφωνα µε το εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου 
της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β ΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. 

Β) Στις ∆ιευθύνσεις ∆. Ε. στις οποίες δε θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο καθώς και στις 
∆ιευθύνσεις ∆.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσει Βαθµολογικό Κέντρο αλλά οι εξεταζόµενοι είναι 
περισσότεροι από ογδόντα (80) συγκροτείται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υπεράριθµους 
υποψηφίους (άνω των 80) . Οι ογδόντα ( 80) υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά στο Β. Κ., ενώ οι 
υπεράριθµοι άνω των 80 θα εξετασθούν σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. 

Στις ∆/νσεις ∆.Ε. όπου λειτουργούν 2 Βαθµολογικά Κέντρα, εφόσον οι εξεταζόµενοι υποψήφιοι µε 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά ∆ιεύθυνση είναι περισσότεροι από 160, τότε οι 
πρώτοι 80 εξετάζονται στο ένα Βαθµολογικό Κέντρο της ∆/νσης, οι επόµενοι 80 εξετάζονται στο 
δεύτερο Βαθµολογικό Κέντρο της ∆/νσης και για τους υπεράριθµους ορίζεται και Ειδικό Εξεταστικό 
Κέντρο. 

Σε κάθε περίπτωση η κατανοµή των υποψηφίων ανά Βαθµολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο 
γίνεται κατά Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για τα συγκεκριµένα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα 
ορίζεται µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή της ∆/νσης ∆.Ε. ο χώρος λειτουργίας τους και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εξέτασης, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προέδρου Βαθµολογικού Κέντρου. Ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα λοιπά µέλη της επιτροπής σύµφωνα µε τα εδάφια α και β 
της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου της αριθµ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) 
Υπουργικής Απόφασης. 

3. ι) Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν στους 
∆ιευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (για τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής της 
οµάδας Β) της περιοχής ευθύνης τους τον χώρο λειτουργίας του Βαθµολογικού κέντρου ή του 
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση, στον οποίο θα εξετασθούν οι προφορικά εξεταζόµενοι 
µαθητές και απόφοιτοι του σχολείου τους . 

ιι) Οι ∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδας Β) οφείλουν να ενηµερώσουν 
προσωπικά κάθε προφορικά εξεταζόµενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του και να 
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Λυκείου. 

ιιι) ∆ιευκρινίζεται ότι στα Βαθµολογικά Κέντρα των ΓΕΛ ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΓΕΛ 
κατά  περίπτωση  θα  εξετασθούν προφορικά  και  οι  µαθητές των  ΕΠΑΛ (οµάδας  Β)  µόνο  στα 
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µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής   (σε κοινά θέµατα µε τους µαθητές των ΓΕΛ) και όχι στα 
µαθήµατα ειδικότητας. 

Οι  µαθητές  αυτοί  των  ΕΠΑΛ (οµάδα   Β)  τα  µαθήµατα  ειδικότητας  θα  τα  εξετασθούν  στα 
Βαθµολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που θα ορισθούν για την οµάδα Α των ΕΠΑΛ. 

Επίσης για την σωστή ενηµέρωση των µαθητών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ (οµάδα Β) που θα 
εξετασθούν προφορικά στα Βαθµολογικά ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα πρέπει στο δελτίο 
εξεταζοµένου να αναγράφεται το Βαθµολογικό ή το Ειδικό εξεταστικό Κέντρο εξέτασής τους. 

Ειδικά για του µαθητές των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β) που εξετάζονται προφορικά επειδή το 
Βαθµολογικό ή το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρό εξέτασής τους θα είναι διαφορετικό για τα µαθήµατα 
γενικής παιδείας και επιλογής και διαφορετικό για τα µαθήµατα ειδικότητας στο δελτίο εξεταζοµένου 
θα αναγράφεται το Βαθµολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο µαθηµάτων γενικής παιδείας και 
επιλογής και το Βαθµολογικό ή τo Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των µαθηµάτων ειδικότητας . 

4. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών οι ∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β) θα 
πρέπει µέχρι τις 19 Απριλίου, αφού ελέγξουν τις σχετικές γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητα βάσει των 
ισχυουσών διατάξεων, να αποστείλουν κατάσταση στην οικεία Νοµαρχιακή Επιτροπή µε τους 
εξεταζοµένους που υπέβαλαν εµπρόθεσµα τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για 
προφορική εξέταση. 

Στην κατάσταση αναγράφονται τα ατοµικά στοιχεία εξεταζόµενου, ο κωδικός αριθµός του, τα 
εξεταζόµενα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής (για του µαθητές των ΕΠΑΛ οµάδα Β), η κατεύθυνση και 
τα µαθήµατα γενικής παιδείας και επιλογής ( για τους µαθητές των ΓΕΛ) καθώς και τα τυχόν ειδικά µαθήµατα 
στα οποία έχει δηλώσει να εξεταστεί. Επίσης στην κατάσταση θα αναγράφεται το Λύκειο προέλευσης του 
εξεταζόµενου, δηλαδή το Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ (Οµάδα Β) καθώς και ο λόγος της προφορικής εξέτασής 
του. 

5. Μαζί µε την κατάσταση ( Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ οµάδα Β), στην οποία θα αναγράφονται τα 
παραπάνω στοιχεία, αποστέλλεται στη Νοµαρχιακή Επιτροπή και αντίγραφο της σχετικής 
γνωµάτευσης κατά περίπτωση. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ελέγχει τις γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά 
τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΝΕΕ σχετικά 
µε τη νοµιµότητα των γνωµατεύσεων , η ΝΕΕ έρχεται σε συνεννόηση µε το οικείο Λυκείο σχετικά µε την 
ισχύ της γνωµάτευσης. 

Αφού συγκεντρωθούν από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή τα στοιχεία από όλα τα Λύκεια, 
καταχωρούνται όλοι οι εξεταζόµενοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οµάδα Β) σε καταστάσεις ανά Βαθµολογικό ή 
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. 

Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται όλα τα αναφερόµενα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι 
καταστάσεις των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οµάδα Β). 

6. Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης, στην οποία θα αναγράφεται και ο λόγος της 
προφορικής εξέτασης, αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθµολογικού Κέντρου ή του 
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος συγκροτεί τις οικείες επιτροπές από καθηγητές - βαθµολογητές 
σύµφωνα µε τα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου µόνου της αριθµ. 
Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης κατά προτίµηση από αυτούς που 
έχουν ανάλογη εµπειρία στην εξέταση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάµενης φυσικής 
αδυναµίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσµα 
αυτισµού, κινητική αδυναµία άνω άκρων ή προβλήµατα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά 
τις γνώσεις τους, τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά.  Κατά τα λοιπά η 
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εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των λοιπών που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί 
εξετάζονται στα ίδια θέµατα µε το ίδιο πρόγραµµα και την ίδια διάρκεια εξέτασης µε αυτούς που εξετάζονται 
γραπτά. 

Ειδικά ως προς την διάρκεια εξέτασης, των εξεταζοµένων προφορικά η επιτροπή έχει την 
δυνατότητα, εφόσον από την πορεία εξέτασης του εξεταζοµένου διαπιστώσει ότι έχει βάση το αίτηµά του για 
παράταση του χρόνου εξέτασης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστηµα το οποίο 
σαφώς δεν µπορεί να είναι απεριόριστο αλλά ούτε και προδιαγεγραµµένο, αφού συνδέεται άµεσα µε την 
εξέλιξη εξέτασης του κάθε εξεταζόµενου και την εκτίµηση της επιτροπής. 

Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης επισηµαίνουµε ότι οι εξεταζόµενοι µαθητές εισέρχονται στις 
αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόµενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους 
χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατοµικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από 
µόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής 
των ατοµικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές µε αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να 
καθίσταται ανώνυµο το κάθε τετράδιο. 

Στο κάθε τετράδιο πριν την έναρξη της εξέτασης επικολλώνται άµεσα δύο (2) αυτοκόλλητα 
αριθµητήρια στις ειδικές θέσεις της εξωτερικής πλευράς του τετραδίου. Οι τρεις πρώτοι αριθµοί του 
αυτοκόλλητου αριθµητηρίου αντιστοιχούν στο κωδικό της επιτροπής εξέτασης, ακολουθούν οι επτά αριθµοί 
που αντιστοιχούν στον κωδικό Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και ακολουθεί ο αύξων αριθµός τετραδίου κατά ΓΕΛ ή 
ΕΠΑΛ σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί. 

Αµέσως µετά τη λήψη των θεµάτων ο Πρόεδρος της επιτροπής µεριµνά: 
α) για την διανοµή αντιγράφου των θεµάτων σε κάθε εξεταζόµενο, οπότε αρχίζει και ο χρόνος έναρξης 

της εξέτασης. Ο επιτηρητής µπορεί να αναγνώσει τα θέµατα αν ζητηθεί από τον εξεταζόµενο. Είναι αυτονόητο 
ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζοµένων ισχύουν και για τους µαθητές αυτούς από την στιγµή 
που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και µέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την 
τήρηση της τάξης και της οµαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόµενοι µελετούν τα 
θέµατα και προετοιµάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές και η επιτροπή κατά 
την διάρκεια της εξέτασής τους. Η αρµοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζοµένους των προβλεποµένων 
πειθαρχικών ποινών ανήκει στην Επιτροπή Εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οι επιτηρητές οποιοδήποτε 
πρόβληµα ήθελε ανακύψει. 

β) για την συγκέντρωση των βαθµολογητών και αναβαθµολογητών - µελών της επιτροπής του κάθε 
µαθήµατος πριν την έναρξη της εξέτασης και αµέσως µετά την λήψη των θεµάτων, προκειµένου να 
συζητήσουν και να οµογενοποιήσουν την κρίση τους ώστε να επιτύχουν σύγκλιση των απόψεων τους για τις 
ζητούµενες απαντήσεις. Η επιτροπή δηλαδή λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και η οµάδα 
βαθµολογητών στο Βαθµολογικό Κέντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταστές θα είναι προετοιµασµένοι όταν 
θα προσέλθουν οι εξεταζόµενοι ενώπιόν τους για την προφορική εξέταση   και η κρίση τους θα είναι πιο 
αντικειµενική και άµεση. 

Στους εξεταζόµενους παρέχεται ικανός χρόνος ανάλογα και µε το εξεταζόµενο µάθηµα, προκειµένου 
να µελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέµατα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυµούν, σηµειώσεις στο τετράδιο 
τους για να τις χρησιµοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή. Όταν είναι έτοιµοι ή όταν κατά την 
κρίση της επιτροπής παρέλθει ο απαιτούµενος για την προετοιµασία τους χρόνος, προσέρχεται ο κάθε ένας 
ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα µέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή 
παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία µέλη (οι δύο βαθµολογητές και ο τρίτος βαθµολογητής) και δυνητικά, 
εφόσον ο αριθµός των επιτροπών το επιτρέπει, ο Πρόεδρος ή ο γραµµατέας της επιτροπής ή και οι δύο. 

Επίσης στην Επιτροπή µπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ή ο Προϊστάµενος του οικείου ΚΕ∆∆Υ ή εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο 
ΚΕ∆∆Υ, για την παροχή διευκρινήσεων ή επεξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν 
ζητηθεί από την επιτροπή. 

Ο εξεταζόµενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία µέλη - εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέµατα, µε 
όποια σειρά επιθυµεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεων του µπορεί να συµβουλεύεται τις 
σηµειώσεις του στο τετράδιο. Στην περίπτωση που επιθυµεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια 
ερωτήµατα, δηλώνει την επιθυµία του ενώπιον των βαθµολογητών ώστε αυτά να αξιολογηθούν κατά 
τη βαθµολόγηση και να σηµειωθεί στο γραπτό δοκίµιο ο τρόπος εξέτασης. Όταν ολοκληρώσει την 
εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον γραµµατέα της επιτροπής και αποχωρεί από την 
αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο. Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αµέσως και πριν από την είσοδο 
άλλου εξεταζόµενου το τετράδιο στον πρώτο βαθµολογητή, ο οποίος αναγράφει το συνολικό βαθµό και την 
αναλυτική βαθµολογία που έδωσε στον εξετασθέντα και υπογράφει στις οικείες θέσεις. Στη συνέχεια 
παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραµµατέα, 
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ο οποίος, αφού επικαλύψει µε αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθµό του πρώτου βαθµολογητή, δίνει το γραπτό 
στον δεύτερο βαθµολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε τον πρώτο. 

Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθµολογητή, ο πρόεδρος αποκαλύπτει τους 
βαθµούς του πρώτου και εφόσον στον τελικό βαθµό υπάρχει διαφορά µεγαλύτερη των δώδεκα µονάδων, 
επικαλύπτει τους βαθµούς και των δύο βαθµολογητών και παραδίδει το γραπτό στον τρίτο βαθµολογητή 
(αναβαθµολογητή) για την προβλεπόµενη αναβαθµολόγηση. 

Για τη διαδικασία αναγραφής των επιµέρους βαθµολογιών και του συνολικού βαθµού στον ειδικό 
χώρο του τετραδίου του εξεταζόµενου ακολουθούνται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται στην εγκύκλιό µας 
που αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Οµάδα Β΄). 

Σηµειώνεται ότι οι εξεταστές κατά την διάρκεια της εξέτασης µπορούν να κρατούν σηµειώσεις για να 
βοηθηθούν στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόµενου, όµως πρέπει µε ευθύνη των ίδιων και του Προέδρου της 
επιτροπής να µην λαµβάνει γνώση κανένα από τα άλλα δύο µέλη - εξεταστές των σηµειώσεων αυτών και του 
βαθµού που δίνει τελικά. Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει µε ευθύνη του τις σηµειώσεις που τυχόν κράτησε 
αµέσως µόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του. Απαγορεύεται επίσης κατηγορηµατικά να παρέχουν 
οποιαδήποτε πληροφορία µε ευθύ ή έµµεσο τρόπο στον εξεταζόµενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά µε την 
αξιολόγηση και τη βαθµολογία του εξεταζόµενου. 

Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου εκτός των επιτηρητών, των µελών της επιτροπής εξέτασης, του ιατρού και του Συµβούλου Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή του Προϊσταµένου του οικείου ΚΕ∆∆Υ ή του εκπαιδευτικού ∆.Ε. ο οποίος υπηρετεί 
στο ΚΕ∆∆Υ που µπορεί να παρίσταται στην Επιτροπή για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε 
θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

(ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΣΧΕ∆ΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ) 

Οι εξεταζόµενοι που εµπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις εξετάζονται στο τυχόν ειδικό 
µάθηµα στο οποίο έχουν δηλώσει εξέταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της αριθµ. 
Φ.253/128314/Β6/ (ΦΕΚ 1538 Β/10-12-2002) Yπουργικής Aπόφασης, οι οποίες αντικαταστάθηκαν µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου µόνο της αριθµ. Φ. 253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493Β/18-3-2009) 
Yπουργικής Aπόφασης. Για την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Τόπος εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ειδικά µαθήµατα γίνεται: . 
Για όσους υπέβαλαν αίτηση - δήλωση σε Λύκεια της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας για όλα 
τα ειδικά µαθήµατα εκτός από το µάθηµα «Ισπανικά», από την επιτροπή εξέτασης που εδρεύει στο 
Βαθµολογικό Κέντρο ειδικών µαθηµάτων της Θεσσαλονίκης. Για το ειδικό µάθηµα «Ισπανικά» 
εξετάζονται στο Υπουργείο Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, (ισόγειο) - Μαρούσι, από την Κεντρική 
Επιτροπή Ειδικών Μαθηµάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.), που για την περίπτωση αυτή λειτουργεί ως εξεταστική 
επιτροπή των υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Με απόφαση του  Προέδρου του οικείου  Βαθµολογικού  Κέντρου και ειδικά για το µάθηµα «΄Ελεγχος 
Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή εξέτασης µπορεί να εδρεύει σε 
Εξεταστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εξετάζεται το µάθηµα αυτό. Για όσους υπέβαλαν 
αίτηση - δήλωση σε Λύκεια των άλλων περιοχών της Ελλάδας εξετάζονται: - για τα ειδικά µαθήµατα 
«Ιταλικά» και «Ισπανικά» στο Υπουργείο Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37 (ισόγειο), - Μαρούσι, 
από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθηµάτων που λειτουργεί στο ΥΠ.∆.Β.Μ.Θ. η οποία για την 
περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και - για τα υπόλοιπα ειδικά µαθήµατα από την 
επιτροπή εξέτασης που λειτουργεί στο Βαθµολογικό Κέντρο ειδικών µαθηµάτων της Αθήνας. Ειδικά για 
το ειδικό µάθηµα «΄Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» η επιτροπή εξέτασης, µε 
απόφαση του Προέδρου του Βαθµολογικού Κέντρου, µπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό Κέντρο της 
Αθήνας. 
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2. Οργάνωση της εξέτασης 
Για την έγκαιρη και σωστή οργάνωση της εξέτασης στα ειδικά µαθήµατα, οι ∆ιευθυντές 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούν το αργότερο µέχρι 2 Ιουνίου στον Πρόεδρο του οικείου 
Βαθµολογικού Κέντρου Ειδικών Μαθηµάτων ή στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων, 
(αν πρόκειται για ειδικό µάθηµα που εξετάζεται από την ΚΕΕΜ), συγκεντρωτική κατάσταση κατά ∆ιεύθυνση 
∆.Ε. των εξεταζοµένων που ανήκουν στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. ή στα Γραφεία ∆.Ε. και Ε.Ε. αρµοδιότητάς τους. Η 
κατάσταση περιλαµβάνει τα ατοµικά στοιχεία και τον κωδικό του εξεταζοµένου και συνοδεύεται από 
επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής γνωµάτευσης κατά περίπτωση. 

Η εξέταση, των υποψηφίων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα ειδικά µαθήµατα 
διενεργείται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης κατά τον ίδιο 
χρόνο και µε το ίδιο πρόγραµµα, µε τον οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις στα ειδικά µαθήµατα και πάνω στα 
ίδια θέµατα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διαδικασίες που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας. 

∆.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά την διάρκεια της εξέτασης 
να αντιµετωπίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεχνούν αν είναι δυνατό τα προσωπικά τους προβλήµατα που 
προέρχονται από την «ιδιαιτερότητά τους » και έτσι να είναι σε σωστή ψυχολογική κατάσταση για να 
αποδώσουν σύµφωνα µε τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. 

Υπάρχουν εξεταζόµενοι των οποίων οι παθήσεις γίνονται οπτικά αντιληπτές όπως είναι η κινητική 
αναπηρία, υπάρχουν όµως και εξεταζόµενοι που παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσµα αυτισµού, των οποίων όµως η πάθησή δεν γίνεται εύκολα 
αντιληπτή αφού δεν συνδέεται µε εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Μερικές φορές µάλιστα ίσως να 
παρασύρουν µε την εµφάνισή τους και να δηµιουργούν αµφιβολία για το κατά πόσο χρειάζονται πραγµατικά 
ιδιαίτερη αντιµετώπιση. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούµε εκτενέστερα σ’ αυτή την κατηγορία των 
εξεταζοµένων για ενηµέρωση των µελών των επιτροπών. 

Οι εξεταζόµενοι αυτοί είναι άτοµα µε κανονική νοηµοσύνη αλλά παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στη 
µάθηση, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα κύρια συµπτώµατα της δυσλεξίας 
είναι η αργή και µε πολλά λάθη ανάγνωση - πολλές φορές άλλα βλέπουν και άλλα διαβάζουν - η υπερβολική 
ανορθογραφία και δυσανάγνωστη γραφή , καθώς και η δυσκολία απόδοσης µε συνεχή λόγο του περιεχοµένου 
του αντικειµένου στο οποίο εξετάζονται. Πολύ συχνά οι δυσλεκτικοί παρουσιάζουν και διάσπαση προσοχής . 

Τα άτοµα αυτά όταν αντιµετωπίζονται σωστά από ψυχοσυναισθηµατική και διδακτική άποψη, 
σταδιακά ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και εξελίσσονται ικανοποιητικά επιτυγχάνοντας πολλές φορές υψηλά 
µαθησιακά και ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα . 

Η προφορική εξέταση αντικαθιστά, για τα άτοµα αυτά, την γραπτή µόνο ως διαδικασία αξιολόγησής 
τους, δεδοµένου ότι οι δυσλεκτικοί είναι δύσκολο να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και τα διανοήµατά 
τους. ΄Εχουν βέβαια το δικαίωµα κατά το στάδιο της προετοιµασίας του θέµατος να χρησιµοποιούν πρόχειρο 
όπου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά τις απαντήσεις τους. 
Επίσης δικαιούνται στην περίπτωση που επιθυµούν να απαντήσουν και γραπτά σε κάποια ερωτήµατα αυτά 
να αξιολογούνται κατά τη βαθµολόγηση. 

Κατά την εξέταση οι εξεταστές επιβάλλεται να επιδιώκουν τη διαµόρφωση κλίµατος 
εµπιστοσύνης και ασφάλειας και να υποδεικνύουν στον εξεταζόµενο τυχόν λάθη που δεν οφείλονται σε 
έλλειψη της απαιτούµενης γνώσης αλλά είναι δυσλεκτικά συµπτώµατα π.χ. όταν ο εξεταζόµενος λύνει άσκηση 
µαθηµατικών ή χηµείας, ο εξεταστής µπορεί να υποδεικνύει τυχόν αναριθµητισµό, τον οποίο ο ίδιος ο 
εξεταζόµενος διορθώνει , ώστε να προλαµβάνεται η δηµιουργία σύγχυσης, η οποία θα οδηγήσει σε λάθος 
αποτέλεσµα. Αν στην απάντηση κάποιου θέµατος απαιτείται γραφική παράσταση και ο υποψήφιος αδυνατεί 
να γράψει, ο εξεταστής µπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ΄ υπόδειξη του εξεταζόµενου.   Όταν ο 
εξεταζόµενος καλείται να απαντήσει σε θέµατα όπως είναι η 
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Ιστορία, η Βιολογία κ.λ.π., εφόσον ο εξεταστής διαπιστώνει ότι ο εξεταζόµενος αδυνατεί να αποδώσει το 
εξεταζόµενο αντικείµενο µε συνεχή λόγο, µπορεί να τον εξετάσει µε την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες θα τον 
διευκολύνουν στην διατύπωση των γνώσεων αλλά δεν θα πρέπει να είναι τέτοιας µορφής που θα 
υποδεικνύουν την απάντηση. Αν κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των θεµάτων ή κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης ο εξεταζόµενος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέµατος τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα 
θα µπορούσε να επαναλάβει άλλη µία φορά την ανάγνωση κάποιου θέµατος. 

Επισηµαίνεται ότι η ιδιαίτερη µεταχείριση των εξεταζόµενων δεν συνιστά σε καµία περίπτωση 
επιεική αξιολόγηση ή άλλης µορφής ιδιαίτερη µεταχείριση, αλλά σκοπεύει µόνο στην παροχή της 
δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησης αυτής αδυνατούν να 
εξωτερικεύσουν µε το γραπτό λόγο. Γενικά, όλοι οι συµµετέχοντες στην επιτροπή εξέτασης των µαθητών µε 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να συµπεριφέρονται περιφρονητικά ή απαξιωτικά 
έναντι των εξεταζόµενων. 
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