
 

 
ΘΕΜΑ: Αυτοκόλλητα αριθμητήρια 

ανάγκες» που εξετάζονται προφορικά

 

Σας στέλνουμε συνοδευτικά 

τάξης Ημερησίων ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ που θα εξετασθούν προφορικά 

εξετάσεις ως «Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι

στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

άμεσα στους Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων ή των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων της περιοχής 

ευθύνης σας κατά περίπτωση.  

 Για τις Δ/νσεις Δ.Ε. στις οποίες λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο τα 

συσκευασμένα σε δέμα που φέρει την ένδειξη «

Βαθμολογικά Κέντρα». Κατ΄ εξαίρεση στις Δ/νσεις Δ.Ε

Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης

αριθμού «Υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπ

συνημμένο πίνακα, επιπλέον και από ένα

αριθμητήρια είναι συσκευασμένα σε δέμα που φέρει την ένδειξη «

εκπαιδευτικές ανάγκες – Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο».

           Στις Διευθύνσεις Δ.Ε . στις οποίες δεν λειτουργεί 

συσκευασμένα σε δέμα που φέρει την ένδειξη «

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο». 

Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια

(3) πρώτοι συμπίπτουν με τον Κωδικό Αριθμό

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», οι επόμενοι 

και οι τέσσερις (4) τελευταίοι αριθμοί αντιστοιχούν στον 

 

Οι τριψήφιοι Κωδικοί Αριθμ

εκπαιδευτικές ανάγκες», ανεξάρτητα αν αυτές εδρεύουν σε Βαθμολογικό ή Ε

με τον αριθμό 3 για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων Γ

είναι αυτοί που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση

Δ.Ε., αν σε αυτήν δεν λειτουργεί Β.Κ. 

Σημειώνεται ότι ο αύξων αριθμός των γραπτών των 

Λυκείου είναι  ενιαίος  και  συνεχόμενος για όλα τα μαθήματα

τυπωμένο σε τρία αντίγραφα, από τα οποία τα δύο πρώτα επικολλούνται από τους επιτηρητές στο κάτω μέρος 

του κάθε τετραδίου από την εξωτερική πλευρά και 

επικολληθεί το αυτοκόλλητο αριθμητήριο επικαλύπτεται με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής εξέτασης 
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ριθμητήρια «Υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες» που εξετάζονται προφορικά.  

Σας στέλνουμε συνοδευτικά Αυτοκόλλητα αριθμητήρια για τα γραπτά δοκίμια των 

τάξης Ημερησίων ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ που θα εξετασθούν προφορικά 

ιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» από τις οικείες επιτροπές εξέτασης 

στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα κατά περίπτωση. Παρακαλούμε να τα παραδώσετε 

Βαθμολογικών Κέντρων ή των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων της περιοχής 

Για τις Δ/νσεις Δ.Ε. στις οποίες λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο τα αυτοκόλλητα 

συσκευασμένα σε δέμα που φέρει την ένδειξη «Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπ

εξαίρεση στις Δ/νσεις Δ.Ε  Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Ηρακλείου 

ποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» θα λειτουργήσει

πλέον και από ένα ή δύο ή τρία Ειδικά Εξεταστικά κέντρ

ριθμητήρια είναι συσκευασμένα σε δέμα που φέρει την ένδειξη «Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές 

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο». 

στις οποίες δεν λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο τα αυτοκόλλητα 

συσκευασμένα σε δέμα που φέρει την ένδειξη «Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπ

ριθμητήρια περιλαμβάνουν δεκατέσσερις (14) αριθμούς, από τους οποίους 

Κωδικό Αριθμό της οικείας Επιτροπής Εξέτασης «Υποψηφίων με 

οι επόμενοι επτά (7) αριθμοί αντιστοιχούν στον κωδικό του Γενικού Λυκείου 

αριθμοί αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό των γραπτών του ΓΕΛ. 

Αριθμοί των Επιτροπών εξέτασης «Υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές

κές ανάγκες», ανεξάρτητα αν αυτές εδρεύουν σε Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

με τον αριθμό 3 για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων ΓΕΛ  ή με τον αριθμό 5 για την Δ΄ τάξη των εσπερινών ΓΕΛ

στη συνοδευτική κατάσταση για το κάθε Βαθμολογικό Κέντρο ή την οικεία Δ/νση 

 

Σημειώνεται ότι ο αύξων αριθμός των γραπτών των υποψηφίων κάθε ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού 

συνεχόμενος για όλα τα μαθήματα. Το κάθε αυτοκόλλητο 

τυπωμένο σε τρία αντίγραφα, από τα οποία τα δύο πρώτα επικολλούνται από τους επιτηρητές στο κάτω μέρος 

του κάθε τετραδίου από την εξωτερική πλευρά και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος

επικολληθεί το αυτοκόλλητο αριθμητήριο επικαλύπτεται με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής εξέτασης 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

Παπανδρέου 37 

minedu.gov.gr 
gr 

Λάµπος 
 

, 3442690 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

 

Ασφαλείας: 
µέχρι: 

2017    
Βαθµός Προτερ. 

                                          
∆ιευθυντές των ∆/νσεων  ∆.Ε.  
Προέδρους των Βαθµολογικών 

Εξεταστικών Κέντρων 
ροέδρων των Επιτροπών 
∆ιευθύνσεων ∆.Ε.) 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ριθμητήρια για τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων της Γ΄ 

τάξης Ημερησίων ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ που θα εξετασθούν προφορικά στις πανελλαδικές 

από τις οικείες επιτροπές εξέτασης 

αρακαλούμε να τα παραδώσετε 

Βαθμολογικών Κέντρων ή των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων της περιοχής 

υτοκόλλητα αριθμητήρια είναι 

ρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – 

΄ Αθήνας,  Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής 

και Ηρακλείου λόγω μεγάλου 

αιδευτικές ανάγκες» θα λειτουργήσει, όπως αναφέρεται στο 

κέντρα και τα αυτοκόλλητα 

ιοι με αναπηρία και ειδικές 

υτοκόλλητα αριθμητήρια είναι 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – 

, από τους οποίους οι τρεις 

ποψηφίων με αναπηρία και 

κωδικό του Γενικού Λυκείου 

των γραπτών του ΓΕΛ.  

ποψηφίων με αναπηρία και ειδικές 

ιδικό Εξεταστικό Κέντρο, αρχίζουν 

με τον αριθμό 5 για την Δ΄ τάξη των εσπερινών ΓΕΛ και 

για το κάθε Βαθμολογικό Κέντρο ή την οικεία Δ/νση 

κάθε ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού 

υτοκόλλητο αριθμητήριο είναι 

τυπωμένο σε τρία αντίγραφα, από τα οποία τα δύο πρώτα επικολλούνται από τους επιτηρητές στο κάτω μέρος 

στέλεχος. Ο χώρος που έχει 

επικολληθεί το αυτοκόλλητο αριθμητήριο επικαλύπτεται με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής εξέτασης 



κατά τρόπο που να μην είναι αναγνωρίσιμο το Λύκειο προέλευσής του. Σχετικές οδηγίες αναφέρονται στην 

αριθμ. Φ251/63675/Α5/13-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΩ04653ΠΣ-5ΚΦ) εγκύκλιό μας. 

 

Στην περίπτωση που κάποιοι «Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

προκειμένου να εξεταστούν μεταφέρονται σε διαφορετική Διεύθυνση Δ.Ε. από εκείνη που ανήκει το Λύκειό 

τους, τα αυτοκόλλητα αριθμητήριά τους στέλνονται στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία θα εξεταστούν και η 

αντίστοιχη Επιτροπή Εξέτασης διορθώνει τον Κωδικό Αριθμό της Επιτροπής στα συγκεκριμένα αριθμητήρια, ή 

κατασκευάζει καινούρια αριθμητήρια χρησιμοποιώντας λευκά.  

Σε περίπτωση απουσίας εξεταζόμενου, εκτός από  τη σχετική σημείωση στην κατάσταση απουσιών, 

δημιουργείται από τους επιτηρητές απουσιολόγιο ως ακολούθως: Σε απόκομμα τετραδίου αναγράφονται τα 

ατομικά στοιχεία του απόντος στο εξεταζόμενο μάθημα και επικολλάται το τρίτο αυτοκόλλητο το οποίο θα 

έμενε στο στέλεχος αν ήταν παρών ο εξεταζόμενος, ενώ τα άλλα δύο παραμένουν στο στέλεχος. Το 

απουσιολόγιο αυτό παραδίδεται μαζί με την κατάσταση παρόντων και τα γραπτά στον Πρόεδρο του 

Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου κατά περίπτωση. Μετά το πέρας των εξετάσεων αντίγραφα 

των απουσιολογίων αποστέλλονται στο Γενικό Λύκειο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. 

Οι Κωδικοί αριθμοί όλων των Επιτροπών Εξέτασης έχουν προσδιοριστεί από την Υπηρεσία μας και σας 

γνωστοποιούνται με την συνοδευτική κατάσταση προκειμένου να μην υπάρξουν αλληλοεπικαλύψεις που θα 

προκαλέσουν λειτουργικά προβλήματα. Επισημαίνεται ότι στις επιτροπές αποστέλλεται αριθμός 

αυτοκόλλητων αριθμητηρίων για κάθε ημερήσιο ΓΕΛ καθώς και εσπερινό ΓΕΛ της οικείας περιφέρειας, 

ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις «Υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» για προφορική εξέταση. Είναι αυτονόητο ότι αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση «Υποψηφίου με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» από κάποιο Λύκειο τα αυτοκόλλητα αυτά δεν θα 

χρησιμοποιηθούν.  

Επισημαίνεται επίσης ότι σε κάθε Βαθμολογικό και Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο θα λειτουργήσει μία (1) 

Επιτροπή Εξέτασης «Υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» κοινή για τα ημερήσια και τα 

εσπερινά ΓΕΛ. 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας για τη σωστή χρήση των αυτοκόλλητων αριθμητηρίων και με 

βάση την ανωτέρω διάκρισή τους δηλαδή ανάλογα με το Λύκειο προέλευσης του υποψηφίου (ημερήσιο ή 

εσπερινό). 

Συνημμένα σας στέλνουμε κατάσταση που περιλαμβάνει τους τριψήφιους κωδικούς των Επιτροπών 

Εξέτασης με τις αντίστοιχες έδρες λειτουργίας τους.   

       
           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
               ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ  ΜΑΡΟΥΓΚΑ  

Συνοδευτικά: 

1) Αυτοκόλλητα αριθμητήρια                  

2) Πίνακας με Κ.Α. των Επιτροπών Εξέτασης 

 


