ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αρ Φύλλου 422
9 Μαρτίου 2009

Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Την υπ’ αριθμ. 11276/Γ2 (ΦΕΚ 2057−Β)/23-10-2007 υπουργική

Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις
1. ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010)

απόφαση.

2. ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για

3. ΚΥΑ Φ.151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)
4. ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016)
5. Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)
6. ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017)
7. ΚΥΑ Φ.153/85295/Α5/24-5-2018, ΦΕΚ 2005/Β/4-6-2018

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με νεότερη από-

Αριθμ. Φ151/24463/Β6/4-3-2009

φαση. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις

Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελ-

του προϋπολογισμού του ΥΠΟΠΑΙΘ(2) (Ε.Φ. 19−170, ΚΑΕ

λαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και ε-

515), αποφασίζουμε:

σπερινών ΕΠΑΛ.

Συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργα-

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

να, που είναι αναγκαία για τη διαδικασία, την οργάνωση και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, την υποβολή των

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

μηχανογραφικών δελτίων, τη λειτουργία των Εξεταστικών
και Βαθμολογικών κέντρων, τις επιτροπές εξέτασης υπο-

Έχοντας υπόψη:

ψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3748/2009

την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής για την εισαγωγή

«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου

απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατά-

ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α), ως ακολούθως:
Άρθρο 1

ξεις» (ΦΕΚ 29/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β) υπουργι-

Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

κή απόφαση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Πρωθυπουργού

1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή οργάνωσης των Πανελλα-

και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυ-

δικών Εξετάσεων κατόχων Απολυτηρίου των ημερήσιων

πουργούς».

και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’), η οποία αποτελείται:
α) Από τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων»(3) ή τον προϊστάμενο του αρμοδίου

(1) Σύμφωνα με το άρθ. 2 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-52016) : «Για τη συγκρότηση των αναγκαίων Κεντρικών και Περιφερειακών
ατομικών και συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των επαναληπτικών
εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 42 του Ν. 4351/2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις συγκρότησης των
συλλογικών οργάνων των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Επαγγελματικών
Λυκείων έτσι όπως προβλέπονται στην με αριθ. Φ.151/24463/Β6/4-3-2009
(ΦΕΚ 422 Β΄) ΥΑ.

(2) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
(3) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)
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τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης ή άλλο διοικητικό υπάλ(4)

ληλο της Κ.Υ του ΥΠΟΠΑΙΘ

Άρθρο 2
Επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών

β) Από τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Επαγγελματικής

1. Συνιστάται σε κάθε Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

(5)

(6)

ή «ή προϊστάμενο τμή-

ή Διεύθυνση ΔΕ, επιτροπή συγκέντρωσης μηχανογραφι-

ματος της ίδιας Διεύθυνσης»

(7)

ή άλλον εκπαιδευτικό

κών δελτίων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές και

αποσπασμένο στη «Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαί-

στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφοίτων

Εκπαίδευσης» του ΥΠΟΠΑΙΘ

(8)

δευσης» .

ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) και αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ.

γ) «Από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατη-

Την επιτροπή αποτελούν ο προϊστάμενος του Γραφείου

γικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής

ΕΕ ή αν δε λειτουργεί Γραφείο ΕΕ ο προϊστάμενος της

Διακυβέρνησης ή»

(9)

από τον προϊστάμενο της «Διεύ-

Διεύθυνσης Δ.Ε., ως Πρόεδρος, δύο (2) μέλη και ο Γραμμα-

θυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών

τέας. Τα μέλη και ο γραμματέας μπορεί να είναι εκπαιδευ-

Συστημάτων ή της «Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυ-

τικοί λειτουργοί Δ.Ε. ή διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφεί-

(10)

ακών Υποδομών»

ή προϊστάμενο τμήματος των δύο

αυτών Διευθύνσεων.

ου Ε.Ε. ή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Στην περίπτωση που
ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από 100 και

Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος.

μέχρι 150 ορίζεται και τρίτο μέλος, πάνω από 150 και μέχρι

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλλη-

200 και τέταρτο μέλος , πάνω από 200 και μέχρι 270 ορί-

(11)

λος της Κ.Υ. του ΥΠΟΠΑΙΘ

ή αποσπασμένος εκπαιδευτι-

ζεται και πέμπτο μέλος, πάνω από 270 και μέχρι 340 έκτο

κός.

μέλος. Για κάθε 100 επιπλέον υποψηφίους ορίζεται και

Ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενενή-

ένα (1) επιπλέον μέλος.

ντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς υ-

Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται από τον οι-

(12)

πάλληλους του ΥΠΟΠΑΙΘ . ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την επικουρία της επιτροπής.

κείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή τον Διευθυντή Δ.Ε.
2. Έργο της επιτροπής είναι:

2. Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του αρχείου των

α) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών

υποψηφίων, η προετοιμασία των εξετάσεων, η αποστολή

των υποψηφίων, η ηλεκτρονική παραλαβή των μηχα-

του αναγκαίου υλικού για τη διεξαγωγή των εξετάσεων

νογραφικών δελτίων με τα ατομικά στοιχεία και τις

στα Εξεταστικά Κέντρα, η έκδοση οδηγιών προς τις επι-

προτιμήσεις των υποψηφίων, η σύνταξη ονομαστικής

τροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών και η επίλυση των

κατάστασης των υποψηφίων που υποβάλουν μηχανο-

όποιων προβλημάτων προκύπτουν κατά την υποβολή

γραφικό δελτίο,

των Μηχανογραφικών Δελτίων, και γενικά η οργάνωση
για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

β) Η παροχή κάθε βοήθειας, υπόδειξης ή διευκρίνισης
στους υποψηφίους για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου,
γ) Η εκτύπωση πρόχειρου αντιγράφου για τον έλεγχο από
τον υποψήφιο της ορθής καταχώρισης των προτιμή-

(4) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
(5) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)
(6) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

σεων και των ατομικών του στοιχείων και η διόρθωση
των λαθών σύμφωνα με τις υποδείξεις του υποψηφίου,
δ) Η εκτύπωση τριών αντιγράφων του μηχανογραφικού
δελτίου που υποβλήθηκε και, μετά την υπογραφή τους

(7) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

από τον Πρόεδρο της επιτροπής και τον υποψήφιο, η

(8) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

παράδοση του ενός από αυτά στον υποψήφιο, η φύλα-

(9) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

ξη του άλλου στο αρχείο της μέχρι το τέλος Μαΐου του

(10) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

επόμενου έτους και η αποστολή του τρίτου στη «Διεύ-

(11) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
(12) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
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θυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών»(13) του
(14)

ΥΠΟΠΑΙΘ .

ανά τέσσερις (4) αίθουσες και ένας (1) επιπλέον επιτηρητής.

ε) Η αποστολή στην επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων

3. Τη γενική εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των εξετά-

επιλογής, σε ηλεκτρονική μορφή, των αντιγράφων των

σεων και τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων έχει ο

μηχανογραφικών δελτίων των προτιμήσεων των υπο-

προϊστάμενος του Γραφείου ΕΕ και εφόσον δεν υπάρχει, ο

ψηφίων, καθώς και η παροχή κάθε πληροφορίας ή

προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμι-

στοιχείου που θα της ζητηθεί από την Επιτροπή αυτή

ας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το

κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του ηλεκτρονικού

σχολικό συγκρότημα στο οποίο λειτουργεί το Εξεταστικό

αρχείου των υποψηφίων.

Κέντρο, o οποίος εκτελεί καθήκοντα επόπτη των εξετά-

Άρθρο 3

σεων. Ο επόπτης των εξετάσεων ορίζει έναν καθηγητή ΔΕ

Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Επόπτες εξετάσεων - Επιτηρητές

ή διοικητικό υπάλληλο για την επικουρία του έργου της

1. Συνιστάται σε κάθε εξεταστικό κέντρο Επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του οικείου ΕΠΑΛ, ως πρόεδρο,
και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή
καθηγητή του οικείου ή άλλου ΕΠΑΛ με «βαθμό τουλάχιστον Δ’»(15), τέσσερις (4) καθηγητές Δ.Ε., ως μέλη, εκ των
οποίων δύο είναι χειριστές του συστήματος λήψης των

εποπτείας.
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 Δ.Ε. με «βαθμό τουλάχιστον Δ’»(16).

θεμάτων. Γραμματέας και βοηθός γραμματέα ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. Η επιτροπή
επικουρείται στο έργο της από ένα καθηγητή Δ.Ε. για την
διακίνηση των γραπτών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα και
από τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και μέχρι
εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν
τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα (180), τρίτος και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180), τέταρτος
βοηθός γραμματέας.

Άρθρο 4
Επιτροπές Βαθμολογικών κέντρων
1. Συνιστάται σε κάθε βαθμολογικό κέντρο επιτροπή που
αποτελείται από:
α) Ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με «βαθμό
τουλάχιστον Δ’»(17), ως πρόεδρο.
β) Σχολικούς συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε. ΕΠΑΛ με «βαθμό τουλάχιστον Δ’»(18), ως μέλη, ο αριθμός των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18), ανάλογα
με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να
βαθμολογηθούν στο Β.Κ. Ένα από τα μέλη της επιτρο-

Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται απ’ τον οικείο
προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε

πής ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Τα μέλη του Β.Κ. πρέπει
να προέρχονται από κλάδους σχετικούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι καθηγητές ΔΕ πρέπει να έχουν διδά-

2. Ο Διευθυντής Δ.Ε ή ο προϊστάμενος του Γραφείου Ε.Ε ορίζει καθηγητές Δ.Ε. ως επιτηρητές των Ε.Κ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Για
κάθε αίθουσα εξέτασης αναλογούν δύο (2) επιτηρητές, οι
οποίοι κατανέμονται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα.
Για την άμεση αντιμετώπιση προβλήματος, που πιθανόν
να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται

ξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται:
«α) Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε Βαθμολογικό Κέντρο
(ΒΚ), ο οποίος στη συνέχεια ορίζει τα μέλη της επιτροπής Β.Κ., καθώς και τους αναγκαίους βαθμολογητές και
αναβαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος, οι

(13) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(16) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

(14) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

(17) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

(15) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

(18) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)
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οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή όμορης

διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α/

Δ/νσης κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία για ένα

23−06−2013) και:

(1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.»

(19)

Ως αναβαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και Σχολικοί
Σύμβουλοι ή Διευθυντές ΕΠΑΛ.

(20)

i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη

Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. και μέχρι τρεις (3)

διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριε-

βοηθοί γραμματείς ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι ή

τίας.

καθηγητές Δ.Ε.

ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

«Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής του Βαθμο-

iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι

λογικού κέντρου ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι

οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια

από το εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό προσωπι-

ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.

κό ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών για την υποβοήθηση του έργου της»

(21)

β) Οι διευθύνσεις Δ.Ε. ή τα γραφεία Ε.Ε., τα γραπτά δοκίμια των οποίων θα βαθμολογούνται σε Β.Κ. το οποίο

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 ειδι-

πρέπει να εδρεύει σε άλλη περιφέρεια.

κά εξεταστικά κέντρα, εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής

1η ΠΡΟΣΘΗΚΗ(22)
«Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται για τη σύσταση των Επιτροπών των Β.Κ., ως μέλη, καθηγητές Δ.Ε. δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/Α/

εξέτασης, η οποία αποτελείται από:
«i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου
Β.Κ. ή τον πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού κέντρου
(Ε.Ε.Κ), ως Πρόεδρο». (24)
«ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ, για κά-

23−06−2013) και:
i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη
διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριε-

θε εξεταζόμενο μάθημα κατά προτίμηση με διδακτική
εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία ως εξεταστές-βαθμολογητές.» (25)
«Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ μπορούν
να χρησιμοποιηθούν καθηγητές TEE ή Γενικού Λυκείου

τίας.

της ίδιας ή άλλης Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθ-

ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι
οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια
ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.»

μιας Εκπαίδευσης ή Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». (26)
iii. Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό
Δ.Ε. με «βαθμό τουλάχιστον Δ’»(27) της ίδιας ή συγγενούς

2η ΠΡΟΣΘΗΚΗ(23)
«Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται εκπαιδευτικοί Δ.Ε. − καθηγητές ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές
δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των

με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή –
τρίτο βαθμολογητή.
«Ο εκπαιδευτικός − αναβαθμολογητής επιλέγεται κατά προτί-

μηση με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έ(19) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της με Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 (ΦΕΚ 422/Β/93-2009) ΚΥΑ, η πρώτη περίοδος της περίπτωσης (α) αντικαταστάθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ
Α΄33), ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/115-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016)
(20) Απαλείφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/115-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016)
(21) Η εντός «» τελευταία περίοδος του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της ΚΥΑ
Φ151/39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010)

τος κατά την τελευταία διετία». (28)

(24) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 της
ΚΥΑ Φ151/39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010)
(25)Η εντός «» περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του
αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016)
(26) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 της ΚΥΑ
Φ151/39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010)

(22) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(27) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

(23) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(28) Η εντός «» περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4
του αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/75687/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016)
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Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός λει-

iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι

τουργός Δ.Ε ή διοικητικός υπάλληλος.

οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια

«Με απόφαση του προέδρου του Ε.Ε.Κ μπορεί να ορίζεται

ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.»

ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλ-

Άρθρο 6

λήλων και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για την

Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) ΕΠΑΛ

επικουρία του ειδικού εξεταστικού κέντρου».

(29)

1. Συγκροτείται η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετά-

2. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβου-

σεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) καθώς

λος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος

και εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’),

του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκ-

η οποία αποτελείται από τους:

παίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή

α) Τον Πρόεδρο ή ένα Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Παι-

διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαι-

δαγωγικού Ινστιτούτου ή ένα μέλος ΔΕΠ των Πανεπι-

δευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.

στημίων ή ΕΠ των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως πρόεδρο.

3. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης

β) Δύο Σχολικούς Συμβούλους, ένα του κλάδου ΠΕ2 και
ένα του κλάδου ΠΕ3.

ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρ-

γ) «Μέχρι δέκα (10) μέλη ΕΠ/ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικούς

χη μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης

Συμβούλους κλάδων σχετικών με τα πανελλαδικώς ε-

Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανά-

ξεταζόμενα μαθήματα ή Καθηγητές δευτεροβάθμιας

γκης των εξεταζομένων.

εκπαίδευσης.»(31). Οι καθηγητές πρέπει να έχουν «βαθμό

O οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλά-

τουλάχιστον Δ’»(32) και να δίδαξαν τουλάχιστον ένα από

χιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να

τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των

παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τε-

4. α. Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζονται με
απόφαση του προέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ.

λευταία τριετία, των παρακάτω αναφερομένων κλάδων της παραγράφου 2. Ένας εκ των μελών ΕΠ του ΤΕΙ

β. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι

ή ΑΣΠΑΙΤΕ ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ο Πρόε-

δ) Τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκ-

δρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των

παίδευσης»(33) «ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Διεύ-

μελών − εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των υπο-

θυνσης» (34) ή άλλο εκπαιδευτικό Δ.Ε. με «βαθμό τουλά-

ψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να

χιστον Δ’»(35) αποσπασμένο στην ίδια Διεύθυνση.

εξεταστούν.
η

1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ε) Τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πι-

(30)

στοποιήσεων»(36) ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας

«Όπου στις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζονται εκπαιδευτικοί

Δ/νσης ή άλλης Δ/νσης ή διοικητικό υπάλληλο με «βαθ-

λειτουργοί Δ.Ε. α) ως εξεταστές − βαθμολογητές και β) ως

μό τουλάχιστον Δ’»(37) του ΥΠΟΠΑΙΘ(38).

εξεταστές − τρίτοι βαθμολογητές δύνανται να ορίζονται για
τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82
του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/ τ.Α΄/23-06-2013):
i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των α-

(31) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 9 του
αρθ. 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

ντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσι-

(32) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

μότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη

(33) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριε-

(34) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

τίας.

(35) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΥΠΟΠΑΙΘ.

(36) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(29) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 4 της
ΚΥΑ Φ151.39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010)

(37) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

(30) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(38) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
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Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και μέχρι πέντε (5)
βοηθοί γραμματέα ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι του
(39)

ΥΠΟΠΑΙΘ

ή καθηγητές Δ.Ε.

− Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14(01, 06) ή ΠΕ14.02,
ΠΕ18 (10, 11)
− «Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II του κλάδου ΠΕ14

2. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρεις (3) εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της
ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους.
Οι εισηγητές μπορεί να είναι μέλη ΕΠ - ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή
Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδων σχετικών με το μάθημα που
εξετάζεται ή Εκπαιδευτικοί ΔΕ ΕΠΑΛ, μόνιμοι ή αναπληρωτές. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΔΕ για συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που δίδαξαν το μάθημα αυτό. Ο ένας τουλάχιστον από τους εισηγητές πρέπει να είναι κα-

(01,02,03,06), ΠΕ18 (04,07,10,11,21,24,25,39) ή ΠΕ18
(08,09,33,37)» (45)
− Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας του κλάδου ΠΕ14.01,
ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06, 02), ΠΕ18.10, ΤΕ01.29
− Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή
ΠΕ18.09
− Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30) ή
ΠΕ18 (13, 14, 15, 17), ΤΕ01(32, 33)
− «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις του κλάδου ΠΕ14
(04,05), ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36) (46)

θηγητής ΔΕ ΕΠΑΛ των παρακάτω κλάδων και να έχει δι-

− «Αρχές επεξεργασίας τροφίμων και ποτών του κλάδου

δάξει το μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά

ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)»(47)

την τελευταία διετία ως ακολούθως:

− Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ14.04,

− Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, του κλάδου
ΠΕ2 Φιλόλογοι

− Διαμόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18

− Για το μάθημα των Μαθηματικών, του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικοί

(12, 15, 16, 30), ΤΕ01.32
− «Καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών του κλάδου ΠΕ14.04,

Για τα μαθήματα ειδικότητας οι ακόλουθοι κλάδοι:

(40)

− ««Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17
(02,06,12), ΠΕ18 (18,31,32)»

ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)

(41)

ΠΕ18 (12,30) ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,36)» (48)
− «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17
(01,05,11) ή ΤΕ01 (01,05)» (49)

− «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων του κλά-

− Οικοδομική, του κλάδου ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11)

δου ΠΕ12 (04,07,11), ΠΕ17 (02,06) ή ΠΕ17.12, ΠΕ18

− Γραφιστικές Εφαρμογές, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) ή

(18,31,32), ΤΕ01.02» (42)

ΤΕ01.14

− Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02, 06,
10) ή ΤΕ 01.04

ΤΕ1.14

− Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ,του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ17

− «Προγραμματισμός Υπολογιστών του κλάδου ΠΕ19,
ΠΕ20 ή ΤΕ01.13» (50)

(02, 06, 10) ή ΤΕ01.04
«− Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II του κλάδου ΠΕ12
(04,07,11), ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (15, 18, 31, 32), ΤΕ01 (02,
03)»(43)

− «Δίκτυα Υπολογιστών του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΠΕ12 (06,
10), ΠΕ 17 (04, 08), ΤΕ01.13» (51)
− Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06, 10),

− «Ηλεκτροτεχνία του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07) ή ΠΕ12
(06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09)»

− Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) ή

ΠΕ17 (04, 08) ή ΠΕ12.05

(44)

− Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)

(45) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α8
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(39) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

(46) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α12
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(40) Ο κλάδος ΤΕ απαλείφθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 της ΚΥΑ
Φ151/39470/Β6/9-4-2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010)

(47) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α2
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(41) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α9
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(48) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α3
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(42) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α10
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(49) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α13
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(43) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α11
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(50) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α4
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(44) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α1
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(51) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α7
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).
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− «Ψηφιακά Συστήματα του κλάδου ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17
(04, 08, 09) ή ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07)»

(52)

σβασης των ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) όπως τρο-

− Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10,
ΠΕ13, ΠΕ18.03

δου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, ΠΕ18(35, 40)

ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

ΠΕ12.04, ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.31» (54)

- Τεχνολογία Υλικών του κλάδου ΠΕ18 (01, 20, 26, 27, 28, 29,
38, 44) ή ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 05)». (60)

− «Μηχανές Πλοίου II του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17
(02,06), ΠΕ18 (18,31) ή ΤΕ01 (02,03,09)»

08,09,10,11,21,24,25,33,37,39)
- Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί του κλάδου

(53)

− «Μεταφορά Φορτίων του κλάδου ΠΕ12.07, ΠΕ18.23 ή

(55)

«Για τα μη κοινά μαθήματα των ΕΠΑΛ του νέου συστήματος πρόσβασης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α)

− Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12
(04,07), ΠΕ17 (02, 06)

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ακόλουθοι κλάδοι:
- Νέα Ελληνικά του κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι

«Για τα μη κοινά μαθήματα ειδικότητας του νέου συστήματος πρόσβασης των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ακόλουθοι κλάδοι:

- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,
13, 30, 36) ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (14, 15, 16, 17).
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης του κλάδου ΠΕ08, ΠΕ12.02,

− «Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού του κλάδου ΠΕ12 (04,
07, 11), ΠΕ17 (02, 06), ΤΕ01.04 ή ΠΕ18 (18, 31, 32), ΤΕ01.02,
ΠΕ17.12»

ποποιήθηκε και ισχύει προστίθενται οι ακόλουθοι κλάδοι:
- Υγιεινή του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06), ΠΕ18 (04,07,

− Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του κλά-

− «Ναυσιπλοΐα II του κλάδου ΠΕ18.23»

«Για τα μαθήματα ειδικότητας του νέου συστήματος πρό-

(56)

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29), ή ΠΕ18 (20, 38, 44)». (61)
3. Ο ορισμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται
μετά από γνώμη των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ προκειμένου για τα

− «Κινητήρες Αεροσκαφών II του κλάδου ΠΕ12 (04, 07),

μέλη του ΕΠ και μετά από γνώμη του ΚΥΣΔΕ, προκειμένου

(57)

για Σχολικούς Συμβούλους ή εκπαιδευτικούς δευτεροβάθ-

− «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών του κλάδου ΠΕ12

μιας εκπαίδευσης. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπω-

ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 31, 32), ΤΕ01.28 ή ΤΕ01 (02, 03)»

(06, 10), ΠΕ17 (04, 08, 09) ή ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07).»

(58)

− Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10,
ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40)

θούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από
την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
4. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι

− Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης του κλάδου ΠΕ09,
ΠΕ18.02 ή ΠΕ18 (03, 35, 40), ΠΕ13

παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον
τα μισά από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της. Εφόσον η συ-

− Δενδροκομία του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.12 ή ΠΕ14.05,
ΠΕ18 (13, 14, 15, 16, 17, 30, 36)

νεδρία αφορά την επιλογή θεμάτων η Κεντρική Επιτροπή
βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκτός των παραπάνω τακτι-

− Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία του κλάδου ΠΕ14.04,
ΠΕ18.13 ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12, 14, 15, 16, 17, 30, 36)».

(59)

κών μελών παρευρίσκονται και οι δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές του εξεταζόμενου μαθήματος.
5. Οι οριζόμενοι εισηγητές μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων μόνο κατά τη συνεδρίαση επιλογής
θεμάτων για το μάθημα για το οποίο ορίστηκαν εισηγητές

(52) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α5
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

ή αν κληθούν ειδικά από τον Πρόεδρο.

(53) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α14
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή σύζυ-

(54) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α15
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

γος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίμα-

(55) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α6
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).
(56) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α16
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

τος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στην

(58) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α18
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).

(60) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/43-2009 (ΦΕΚ 422/Β/9-3-2009) απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την
Φ.151/75687/Α5/13-5-2016(ΦΕΚ 1353 Α’), προστέθηκε εδάφιο ως άνω σύμφωνα με την παρ. Β του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ
2339/Β/11-7-2017).

(59) Στο άρθρο 6 της αρχικής απόφασης στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται εδάφια ως άνω σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 1 της ΚΥΑ
Φ.151/75687/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016)

(61) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της ΥΑ προστέθηκε το εντός
«» εδάφιο ως άνω σύμφωνα με το άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.153/85295/Α5/24-5-2018,
ΦΕΚ 2005/Β/4-6-2018.

(57) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. Α17
του άρθ. 1 της ΚΥΑ Φ.151/100548/A5/15-6-2017 (ΦΕΚ 2339/Β/11-7-2017).
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Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυ-

προγράμματος υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετά-

ξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή της «Διεύθυνσης

σεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκ-

Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών»(67) του ΥΠΟ-

παιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψή-

ΠΑΙΘ(68). ή άλλο υπάλληλο των διευθύνσεων αυτών με

φιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και ό-

«βαθμό τουλάχιστον Δ’»(69)

ποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα.

γ) «Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Δια-

7. Η Κ.Ε έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την γενική

κυβέρνησης ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Γενικής

εποπτεία των εξετάσεων , την επιλογή και διαμόρφωση

Διεύθυνσης του ΥΠΟΠΑΙΘ συναφούς αντικειμένου ή άλ-

των θεμάτων, την αποστολή τους στα Εξεταστικά Κέ-

λο υπάλληλο του ΥΠΟΠΑΙΘ με βαθμό τουλάχιστον Δ’».

ντρα, την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις επι-

(70)

τροπές Εξεταστικών Κέντρων και τα Βαθμολογικά Κέντρα

«Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμε-

για τη βαθμολόγηση των γραπτών και γενικά τη λήψη κά-

νος του τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πι-

θε άλλου αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση του αδιά-

στοποιήσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ ή άλλος υπάλληλος του

βλητου των διαδικασιών και την ομαλή διεξαγωγή των

ΥΠΟΠΑΙΘ κατηγορίας τουλάχιστον ΔΕ ή εκπαιδευτικός

εξετάσεων.

λειτουργός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ένα από

8. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι τριάντα
πέντε (35) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλληλους του
(62)

ΥΠΟΠΑΙΘ

ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ για

την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής.
1η ΠΡΟΣΘΗΚΗ

(63)

τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.» (71)
2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων η
οποία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά
δελτία και παραστατικά με βάση τα οποία ενεργείται η ε-

«Όπου στις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζονται εισηγητές θε-

πιλογή.

μάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της ΚΕΕ τα θέ-

3. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενενή-

ματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους δύνανται να ορί-

ντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλληλους του

ζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του

ΥΠΟΠΑΙΘ(72) ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για

άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23−06−2013) και:

την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης

i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των α-

αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της

ντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσι-

ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων των υποψηφίων

μότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη

στο μηχανογραφικό αρχείο, της ορθής καταχώρισης των

διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριε-

βαθμών και τον υπολογισμό των μορίων επιλογής.

τίας.
ii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι
οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια
ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.»
Άρθρο 7
Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής
1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλο-

(64) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)
(65) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
(66) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)

γής αποτελούμενη από :

(67) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/244-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

α) Τον προϊστάμενο της «Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πι-

(68) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως ΥΠΟΠΑΙΘ

(64)

στοποιήσεων»
(65)

ΥΠΟΠΑΙΘ

ή άλλο προϊστάμενο ή υπάλληλο του

με «βαθμό τουλάχιστον Δ’»(66).

(69) Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 της
ΚΥΑ Φ151/41773/Β6/11-4-2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012)
(70) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(62) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

(71) Αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(63) Προσθήκη σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ
Φ151/64333/A5/24-4-2012 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015)

(72) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. μόνου της ΚΥΑ Φ151/64333/A5/24-4-2012
(ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ως Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
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Άρθρο 8
Οι επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων, Βαθμολογικών Κέντρων, Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι αρμόδιες και για τις
εξετάσεις καθώς και τη βαθμολόγηση των μαθημάτων ειδικότητας κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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