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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμός Φ. 151/24463/Β6 

Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων 
απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. 

Συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργανα, που είναι αναγκαία για 
τη διαδικασία, την οργάνωση και διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, την 
υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τη λειτουργία των Εξεταστικών και 
Βαθμολογικών κέντρων, τις επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α), ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 3 

Επιτροπές εξεταστικών κέντρων – Επόπτες εξετάσεων - Επιτηρητές 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο 
πρόεδρος κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση των υποψηφίων με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος είναι σχολικός σύμβουλος ή 
καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄. 

Άρθρο 5 

Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εξετάζονται στα 
βαθμολογικά κέντρα ή σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής 
εξέτασης, η οποία αποτελείται από: 

i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου ή τον 
πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού κέντρου, ως Πρόεδρο. 

Το εδάφιο i αντικαταστάθηκε ως άνω με την Υπουργική Απόφαση Φ151.39470/Β6 
(ΦΕΚ Β΄ 529/27.04.2010). 

ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑΛ για κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά 
την τελευταία τριετία ως εξεταστές-βαθμολογητές. 

Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
καθηγητές TEE ή Γενικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης Διεύθυνσης ή Γραφείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 



Η τελευταία περίοδος προστέθηκε ως άνω με την Υπουργική Απόφαση 
Φ151.39470/Β6 (ΦΕΚ Β΄ 529/27.04.2010) 

iii. Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης με βαθμό Α' της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας 
ως εξεταστή- τρίτο βαθμολογητή. 

Ο καθηγητής πρέπει να έχει διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα κατά το τελευταίο σχολικό 
έτος. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος. 

Με απόφαση του προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου μπορεί να ορίζεται ο 
αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων και το απαραίτητο 
βοηθητικό προσωπικό για την επικουρία του ειδικού εξεταστικού κέντρου. 

Η τελευταία περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω με την Υπουργική Απόφαση 
Φ151.39470/Β6 (ΦΕΚ Β΄ 529/27.04.2010) 

2. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης 
και Υποστήριξης ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο 
Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, για την παροχή 
διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν 
ζητηθεί από την επιτροπή. 

3. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος 
ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου 
Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των 
εξεταζομένων. 

O οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την 
έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 

4. α. Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του προέδρου 
Βαθμολογικού Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου. 

β. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των 
μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία 
προσέρχονται να εξεταστούν. 


