
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης με ημερομηνία 15/05/2015, το Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 18/05/2015 

και ώρα 9:00 π.μ. έγινε η δημόσια κλήρωση για τον καταρτισμό δυο Μητρώων Διορθωτών 

(ένα για τους διορθωτές των δοκιμίων Μαθηματικών και ένα για τους διορθωτές δοκιμίων 

Φυσικών Επιστημών Δ΄ τάξης Δημοτικού), στο πλαίσιο της Κύριας Φάσης της Διεθνούς 

Έρευνας TIMSS 2015.  
 

Σημειώνεται ότι έγιναν ξεχωριστές κληρώσεις για κάθε μια από τις πιο πάνω εργασίες. Κατά 

τη διάρκεια της κάθε κλήρωσης κληρώθηκαν δέκα (10) μπάλες, με αριθμούς από το 0-9.  

  Στην πρώτη κλήρωση που έγινε και αφορούσε στη δημιουργία Μητρώου Διορθωτών 

Μαθηματικών κληρώθηκαν οι αριθμοί με αυτή τη σειρά  5, 8, 4, 3, 6, 1, 7, 9, 2, 0. 

  Στην δεύτερη κλήρωση που έγινε και αφορούσε στη δημιουργία Μητρώου Διορθωτών 

Φυσικών Επιστημών κληρώθηκαν οι αριθμοί με αυτή τη σειρά  \2, 6, 7, 1, 8, 0, 4, 9, 3, 5. 

Στη συνέχεια, καταρτίστηκαν δυο Μητρώα Διορθωτών (ένα για τους διορθωτές των δοκιμίων 

Μαθηματικών και ένα για τους διορθωτές των δοκιμίων Φυσικών Επιστημών Δ΄ τάξης 

Δημοτικού) στη βάση της προτεραιοποίησης σε σχέση με τους πιο πάνω αριθμούς, π.χ. στην 

περίπτωση των διορθωτών των δοκιμίων Μαθηματικών ο πρώτος αριθμός κλήρωσης και οι 

λήγοντες του - 5, 15, 25…- αποτέλεσαν την αρχή του εν λόγω  Μητρώου Διορθωτών.  

 

Στη βάση της κατάταξης στο κάθε ένα από τα Μητρώα Διορθωτών οι αιτητές θα 

ειδοποιηθούν άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι το Κ.Ε.Ε.Α. διατηρεί 

το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαγραφή ατόμων από τα Μητρώα Διορθωτών σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια ελέγχων, ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν είναι 

έγκυρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ.: Στα Μητρώα Διορθωτών η πρώτη στήλη αναφέρεται στον αριθμό πολιτικής ταυτότητας 

του αιτητή, η δεύτερη στήλη αναφέρεται στον αριθμό ταξινόμησης στη βάση του οποίου έγινε 

η δημόσια κλήρωση και η τρίτη στήλη αναφέρεται στον αριθμό προτεραιότητας που έχουν 

πάρει οι αιτητές μετά τη δημόσια κλήρωση. 
 

 

Από το Κ.Ε.Ε.Α. 

 


