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Σxετ. : α) H αρlΘμ' 24391 12987 115-6-2009 υ,α. (ΦEK 1273lB,)
β) H αρlΘμ. olκ. 401 0614845115-7-2009 εγκ0κλlog

Σε εφαρμoγη τηζ (α) oxετlκηζ U.α. πoυ αφoρd τηv Θεωρητlκη εξ6ταoη αγραμματωv,
λεlτoυργlκd αvαλφαβητωv, ατ6μωv με μαΘηorακ69 δuoκoλiεg (δυoλεξiα), κωφΦv καl ooωv
δεv γvωρiζouv TηV ελληvlκη γλΦooα Kα| σTηv oυv€xεlα τηζ (β) oxετlκηg εγκυκλioυ μαζ, σαζ
γvωρiζoυμε τα εξηg :

1. Tα εlδtκd βlβλiα Y|α τηV εκπα[δευoη τωv πρoαVαφερ6μεvωv πoλlτΦv 6xoυv ηδη
απooταλεi σT|ζ Uπηρεoiεg oαg. Evτ6g τωV πρoσεxΦv ημερΦv απooτEλλovταl καl τα cd's
απαρα1τητo βoηΘημα για Tηv εκπαΙδευoη τoυg. (oτηv πρoαvαφερ6μεvη εγκ0κλlo αvαφfρεταt
με λεπτoμ6ρε|α η δtαδlκαo[α δldΘεoηg τωv). Στo δlπλo αυτ6 cd περrλαμβdvovTα| καl oδηγΙεg
Xρησηζ Γεvtκd περlλαμβαVouv :

α) Tηv εκπαlδεuτlκη δlαδlκαoiα ( Edu Drive ) : Θεωρiα και Αoκηoη γlα δ0o κατηγoρ[εg
Auτoκivητα Kα| μoToσ|Kλ6τεg. ΠρΦτα επlλ6γεταt η Θεωρiα μετd η κατηγoρiα (αuτoκ[vητα η
μoτoolκλ6τε9) καl εVεργoπo|εiταt τo πληκτρo τoυ ηxoυ. 

,Eτot εivαl δυvατη η παρoυo[αoη
6λωv τωv ερωTημαToλoγiωv τηg κdΘε κατηγoρiαg. Γlα τηv Αoκηon επlλθγovταζ TηV
αvτioτolxη κατηγoρiα ε[vαl δυvατ6q o 6λεγxog κdΘε απdvτηoη6 τoU ερωTηματoλoγ[oυ'

β) Tηv αυτoαξloλoγηoη ( Test Drive ) 6πoυ επtλ6γovταg κατηγoρiα Kα| ηxo
δημtoυργoιjvταl φ0λλα εξετdoεωv (πρoooμiωoη τηζ εξεταoτrκηg δrαδlκαoiαg). ,Eτol 

o
υπoψηφlog 6xεl oτηv δlαΘεoη τoυ υλlκ6 Y|α τηV εξdoκηoη ToU σTo τ6λo9 τηg oπoiαg βλ6πεl
καl ακo0εl τηv Θετrκη η απoρρlπτrκη κατdληξη τηE'

2. Συvημμ6vα σαζ απooτ6λλoυμε 6vα cD με τo πρ6γραμμα αvαβdΘμroηg ToU
M.Σ.Θ.E.Y'o. πρoκεlμ6voυ vα To εγκαταoτηoετε, Φoτε vα υπooτηρ[ζεl τηv Θεωρητlκη
εξ6ταoη τωV πρoαvαφερ6μεvωv πoλlτιi:v, H δlαδlκαo[α εγκατdoταoηg ε1vαl απλη Kα|
αvτ1oτol1η με πρoηγoιiμεvεg αvαβαΘμ[oεlE. Γrα τηv δtευκ6λυvoη oαg, σαζ απoσTελλoυμε καl
6vτυπo με oOvτoμεg oδηγiεg πoυ αφoρo0v :

α) τov πρoγραμματIoμ6 εξ6τασηζ υπoψηφiωv ,,εlδIκη6 κατηγoρΙαg,, κα|

β) τηv εγκατdσταση τηg αvαβdΘμloηg τoυ MEΣΘEYO πoυ περrλαμβαvε| Tηv εξ6ταoη
υπoψηφiωv,,εlδlκηg κατηγoρ[αg,,.

3. Παρακαλo0vταl o| πρoΤoτdμεvol Tωv YπηρεolΦv M.E. τηζ Xωραζ, πoU Θα
xρεlαoΘo0v παρ6λα αυτd βoηΘε|α, Vα επlκotvωvηooυv αμ6oωζ με τηv ληψη τoυ παρovτog,
με τηv ΔoΠ τoυ YME (τηλ.2,1065ο8218), Φoτε vα πρoγραμματloΘεi η παρo1η τηζ
υπηρεoiαg τηλεUπooτηρlξηg. Σαζ γvωρ1ζoυμε 6T|, γ|α Tηv παρo1η βoηΘεlαg με
τηλεUπooτηρlξη, Θα δlατεΘε[ oτηv ΔoΠ, απ6 .19-10-2009 6ω9 καl 23-10-2009, oυvεργdτηg
τoυ Tμηματog Πληρoφoρlκηg τoυ TEI AΘηvΦv.

4. H εξεταoτlκη δlαδικαo[α Θα ξεκlvηoεr o.ε 6λη τηvxΦρα καvovlκα τηv2-11.2009.
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5. ot oμooπovδiεE τωv εκπαlδευτΦv uπoψηφlωv oδηγΦv καl oδηγΦv παρακαλo6vταtvα εvημερΦσouv τα μ6λη τouE, Φoτε με τηv oεlρd ioυg vα εvημερΦoouv τoUζ uπoψηφloυgoδηγo0g.

H Γεvlκη Δ/vτρlα

Eυαγγελ[α Todγκα

Ko|N: 1. Γραφεio Yπoυργo0
2. Γραφεio Yφuπoυργo0
3' ΓραφεΙo Γεvlκo0 Γραμματθα
4. Γεvlκη Δ/vτρlα MεταφoρΦv
5. Γεvlκo Δ/vτη Δlolκητlκηg YπooτηρrξηE
6. ΔoΠ
7. ΣΕEYMΕ

Xρηoτou Λαδd & ΑvΘlμoυ Γαζη
8. Π.o.E.E.o.A.M.

Θoυκlδiδoυ 2-4
155 Θ1 Xoλαργ69 AΘηvα

9. O.E.Y.O.A.M.E
Θεooαλov1Kηζ 9
211 00 NαOπλlo Aργoλiδαg

10. Σ'E.E.o.A. Δυτ. Aττlκηg
Kωvoταvτlvoυπ6λεωg 1 76
121 33 Περloτ6ρl

11' ,Evωoη 
EκπαlδευτΦv oδηγΦv Aυτoκlvητωv

MoτootκλετΦv EλλdδαE
MακεδoviαE 5
KαλλIΘ6α AΘηvα

12. TΕ| AΘηvαE
Τμημα ΠληρoφoρlκηE
Alγdλεω

( uπ6ψη κ. Kεκλiκoγλou)

Eoωτερlκn δlαvoun
ΔoAΠ - Tμημα B' (2)

Eπloυvdπτεταl oε φdκελo :

- Evα (1) cd
- Δ0o (2) oελiδεE με oδηγiεg



ΣYNTOMEΣ oΔHΓΙEΣ
To παρ6ν φriλλo oδηγιcilν αυνoδεfει τo cD ηζ αναβαθμιoβηg 6κδoη9 τoυM.Σ.Θ.E.Y.O., τo oπoto απooτ6λλεται σε 6λε9'τιg Yηρεoiεg Mεταφoβν και

η o1ετικη εγκιiκλιo τoυ Y.M.E.. FΙ παρolioα
:ωρηπκη εξ6ταoη αγραμμd,των, λειτoυηικ6
ακoλiεg (δυoλεξiα), κωφcilν και 6oων δεν
o καηγορiεq oμμdτων. oι oδηγiεg πoυ
τoυ πρoγραμματιoμoδ των εξεταζoβvων

ιση τoυ ν6oυ M.Σ.Θ.E.Y.O..

A. ΠPOΓΡANΙMATΙΣMOΣ EΞETAΣHΣ YΠOΨHΦΙΩN
<<EΙΔΙΚHΣ KATΙΙΓOPΙAΣ)>

1.T.:::jL.":-"."η 
περτΜψβaνει ην αναβd'θμιη του M.Σ.Θ.E.Y.O., ιboτε να ετtwρΕπε.ι

1l :::::T":?γ u"oΨηφi9u oδηγcilν iωιδικη5 Kατηγoρfαg>) σε δrio καηγoρilcaoxημdτωv, δηλαδη τα αυτoκiνη'o ** 
'ι,g μo"oo,*λf'.g.

'ii -.''i","ι#,lirινεται μεην ει

ΣυνετιrilE, η v6α καηγoρiα εξ6ταoη9 υπoψηφfων oην <<EΙΔ[KH KATΙΙΓOPΙA>,κατα1ωρεiται ωg ν6α καηγoρ[α γλiυooαc με τoν κωδικ6 j.

B. EΓKATAΣTΑΣH THΣ ANABΑΘΙνΙΙΣΙΙΣ ToY M.Σ.Θ.E.Y.O. ΠoYΠEΡ ΙΛΑNΙBANEΙ THN EΞE TΑΣΙΙ YΠOΨHΦΙΩN (dΙΔΙΚHΣ
ΚATHΓoPΙΑΣ>

1. Ενεργoπoιεiτε 6λoυ9 τoυg υπoλoγιoτ6g oτo εξεταoτικ6 κfvτρo.

lλoγιoτιilν απ6 ην oθ6η .Δια1εiριoη
π1lυγραμμα τoυ Server, πατηοετε τo μεvoιi
Θoη πoυ εμφανζεταιπατατε τo κotiμπι

3. Αφoιi ολoκληρωθεi o 6λεγ1o9, κλεiνετε τo πρ6γραμμα τoυ Server.

4. Eιod,γετε τo CD oτον^oδηγ6, τo ανoiγετε και τρ61ετε τo εκτελ6oιμo αρ1εiοupdateSystem (διπλ6 κλικ τoυ πoντικιoυ επιiνω αεo αρ1εio με αυτ6 τo 6νoμQ.



5. Εμφανiζεται η παρακdτω εικ6να oτηv oπoiα πατατετo κoυπi ENAPΞH.

κετη ιbρα και δεν τpΕπει"να διακoπεi.
να δεiτε κd,τω απ6 τα <<Aπoτελ6oματα ηg

FΙ διαδικαoiα oλοκληρcΙlΘηκε με επιτυ1fω>.
I επικoινωνηoετε ιiμεoα με την αρμ6δια
ηνυμα πoυ παρoυoιιioτηκε. βπηρεoiα
lνo: 210 6508202 oτo Y.M.E., ΔιειiΘυνoη

(Σεπτ6μβριog 2009)


