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Απαντϊντασ ςτα ωσ άνω ζγγραφά ςασ, ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω: 

Απάντηςη ςτο αίτημα που εμπεριζχεται ςτο υπ’ αριθ. πρωτ. 36/12.06.2020 ζγγραφό ςασ. 

«Αίτθμα απαλλαγισ ςυναδζλφων από τθν υποχρζωςθ να παρουςιάηονται ςτα Λφκεια τισ μζρεσ 
διεξαγωγισ των πανελλαδικών εξετάςεων» 

Με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, τισ  αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα που ανατίκενται ςτο 
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, το αίτθμά ςασ δεν μπορεί να 
εξεταςτεί, διότι δεν  εντάςςεται ςτα κζματα αρμοδιότθτάσ του.  

Απάντηςη ςτα ερωτήματα που διατυπϊνονται ςτο υπ’ αριθ. πρωτ. 35/12.06.2020 ζγγραφό 
ςασ. 

Ωσ προσ το πρϊτο ερϊτημα: 

«Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των μελϊν των Λυκειακϊν Επιτροπϊν» 

Η ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν των Εξεταςτικϊν Κζντρων (Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια) για 
τθ διεξαγωγι των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων γίνεται με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο: 

1. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.251/66336/Α5/01.06.2020 (ΑΔΑ:ΩΔΟΚ46ΜΣΛΗ-Χ6Β) εγκφκλιο του ΥΡΑΙΘ,  
με κζμα: «Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ 2020 Γενικοφ Λυκείου (ΓΕΛ) με το ΝΕΟ και το ΡΑΛΑΙΟ ςφςτθμα». 

2. Τθν υπ’ αρικ. Φ.152/66793/Α5/02.06.2020 (ΑΔΑ:9ΨΩ946ΜΣΛΗ-ΟΡΦ) εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ, με 
κζμα: «Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ υποψθφίων θμερθςίων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ ζτουσ 2020». 

Αν όμωσ πίςω από όλα αυτά υποκρφπτεται το ερϊτθμα με ποια διαδικαςία και κριτιρια 
επιλζχκθκαν τα ςυγκεκριμζνα πρόςωπα που ςυγκροτοφν τισ Επιτροπζσ των Εξεταςτικϊν Κζντρων, 
όςον αφορά τθν υπθρεςία μασ, αυτά γνωςτοποιικθκαν ςτθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ (μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ) του Διευκυντι τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ με όλουσ/εσ τουσ Διευκυντζσ/ντριεσ των 
ςχολικϊν μονάδων.  
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Επειδι όμωσ ςτισ Επιτροπζσ των Εξεταςτικϊν Κζντρων, από λόγουσ ςυγκυρίασ, ςυμμετζχουν τόςο 
ο πρόεδροσ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ ΕΒΟΥ όςο και θ πρόεδροσ τθσ Βϋ ΕΛΜΕ ΕΒΟΥ, μποροφν να ςασ 
πλθροφοριςουν για τθ διαδικαςία, τον τρόπο και τα κριτιρια τθσ επιλογισ τουσ, τα οποία ιταν 
κοινά και για τα υπόλοιπα μζλθ των επιτροπϊν. Ζχετε δε και τθ δικι μου «εξουςιοδότθςθ», εάν 
το επικυμείτε, να τα κοινοποιιςετε ςε όλουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ βαςικό κριτήριο είναι η διαςφάλιςη διεξαγωγήσ των Πανελλαδικϊν 
Εξετάςεων χωρίσ προβλήματα και τοφτο επιτυγχάνεται τθρϊντασ κάκε φορά απαρζγκλιτα τθν 
ουςία αλλά και τον τφπο του προβλεπόμενου κεςμικοφ πλαιςίου. 

 

Ωσ προσ το δεφτερο ερϊτημα: 

«Απαλλαγζσ εκπαιδευτικϊν, ποιοι εκπαιδευτικοί δεν ςυμπεριλήφθηκαν ςτον κατάλογο  των 
επιτηρητϊν», το οποίο διατυπϊνετε ςτο κείμενό ςασ με αναφορά ςε  «πολλοφσ» ςυναδζλφουσ 
(μπορείτε ςασ παρακαλϊ να προςδιορίςετε τον αρικμό των πολλϊν ςυναδζλφων;) 

Ωσ μζλθ τθσ ηϊςασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των Συλλόγων Διδαςκόντων κα ερωτθκικατε 
και εςείσ, όπωσ και όλοι οι ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί, εάν ζχετε λόγουσ να αιτθκείτε απαλλαγι 
από τθν υπθρεςία τθσ επιτιρθςθσ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ του 2020. Οι δε λόγοι, ςτο 
ζγγραφο τθσ υπθρεςία μασ, ιταν ςυγκεκριμζνοι, «ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ», «ΓΟΝΕΑΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ςτισ 
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 2020». Πςοι από τουσ ςυναδζλφουσ  διλωναν ςτον/θν Διευκυντι/ντρια 
τουσ, αυτοφσ τουσ λόγουσ ζτυχαν απαλλαγισ. Απαλλαγι ζλαβαν και όςοι εκπαιδευτικοί δεν 
μποροφςαν να είναι επιτθρθτζσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ που εξετάηονται υποψιφιοι που ιταν 
μακθτζσ τουσ τθν τελευταία ςχολικι χρονιά. Απαλλαγι επίςθσ ζλαβαν, γιατί αυτό προβλζπεται 
από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, όςοι αςκοφν διοίκθςθ (Διευκυντζσ, υποδιευκυντζσ, υπεφκυνοι 
τομζων). Απαλλαγζσ ενδεχομζνωσ να δόκθκαν ι να δοκοφν από τουσ/τισ προζδρουσ των 
Επιτροπϊν των Εξεταςτικϊν Κζντρων, αφοφ διαπιςτϊνουν ότι υπάρχει τζτοια δυνατότθτα, με 
βάςθ και τον αρικμό των επιτθρθτϊν που ζχουν κατανεμθκεί ς’ αυτά. 

Ωσ προσ τισ αξιολογικζσ κρίςεισ «ότι δόκθκαν απαλλαγζσ κατά το δοκοφν, χωρίσ ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια και χωρίσ αίςκθςθ δικαιοςφνθσ και ίςων αποςτάςεων από όλουσ», δεν ςασ επιτρζπω να 
τισ διατυπϊνετε εςείσ, οφτε ωσ ςυλλογικό όργανο οφτε και ωσ μεμονωμζνα πρόςωπα, 
επιφυλάςςομαι δε για τα περαιτζρω. Εάν δεν δεςμεφονταν θ υπθρεςία μασ από τα ευαίςκθτα 
προςωπικά δεδομζνα, κα δθμοςιοποιοφςε τον πλιρθ κατάλογο των επιτθρθτϊν, από τον οποίο 
προκφπτει ικανοποίθςθ των προτιμιςεων των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτζσ διατυπϊκθκαν 
ςτουσ/ςτισ Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων ςε ποςοςτό 95%. Επομζνωσ επανερχόμαςτε 
ςτθν ανάγκθ διευκρίνθςθσ του όρου «πολλοί» και ενδεχομζνωσ κα είχε και μία αξία εάν αυτζσ οι 
δικεν «καταγγελίεσ» είναι υπαρκτζσ και ζχουν γίνει ονομαςτικά. 

 

Ωσ προσ το αίτημά ςασ να ςασ γνωςτοποιήςουμε τισ επιτροπζσ: 
Από τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ και τισ ςχετικζσ εγκφκλιουσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ οι αποφάςεισ αυτζσ πρζπει να ζχουν υποχρεωτικά ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ χαρακτιρα για 
προφανείσ λόγουσ διαςφάλιςθσ του κφρουσ και τθσ αξιοπιςτίασ των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων, 
για το λόγο δε αυτό εξαιρζκθκαν ρθτά από τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ ςτθ Διαφγεια και 
δθμοςιοποίθςισ τουσ (Σχετικό το  υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.251/47723/Β6/27.04.2012 ζγγραφο του 
Υπουργείου Ραιδείασ). 

Επειδι επανζρχεςτε ςτο κζμα των επιτθρθτϊν, ηθτϊντασ να ςασ γνωςτοποιιςουμε «Τα κριτιρια 
με τα οποία ζγινε θ κατανομι επιτθρθτών ςε εξεταςτικά κζντρα, αλλά και με ποια κριτιρια 
δόκθκαν απαλλαγζσ». 



Τα κριτιρια κατανομισ των Επιτθρθτϊν ςτα Εξεταςτικά Κζντρα (τι ακριβϊσ εννοείτε και ςε ποιο 
κεςμικό πλαίςιο προβλζπεται;), θ υπθρεςία μασ είχε ζνα και μοναδικό κριτήριο, την κάλυψη 
των αναγκϊν των Εξεταςτικϊν Κζντρων και εφόςον ικανοποιοφνταν αυτό, εξζταηε και τισ 
προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν, τισ οποίεσ προτιμιςεισ, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, 
ικανοποίθςε ςε ποςοςτό 95%. 

Ωσ προσ τον οριςμό των ΕΞΕΣΑΣΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΩΝ ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα: 

Γνωρίηετε εςείσ ποιοι ζχουν οριςτεί εξεταςτζσ – βακμολογθτζσ ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα τθσ 
περιοχισ μασ; Ραρακαλϊ να ενθμερϊςετε και τθν υπθρεςία μασ, προκειμζνου να κινιςει τισ 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ ευκυνϊν. Οι εξεταςτζσ – βακμολογθτζσ καλοφνται από 
τον εκάςτοτε πρόεδρο του Ειδικοφ Εξεταςτικοφ Κζντρου, με διαδικαςίεσ που εξαςφαλίηουν το 
ΑΠΟΡΡΗΣΟ. Επομζνωσ εάν ζχουμε παραβίαςθ του απορριτου, τότε δθμιουργείται τεράςτιο 
κζμα ευκυνϊν, ενδεχομζνωσ και ποινικϊν. Η υπθρεςία μασ, ωσ είχε ευκφνθ, κατάρτιςε πίνακα 
εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τα μακιματα που εξετάηονται ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ, για 
τθν επιλογι των εξεταςτϊν - βακμολογθτϊν δεν μπορεί και οφτε πρζπει να γνωρίηει. 

Ωσ προ ςτο ςθμείο του εγγράφου ςασ: 

«Σε κάκε περίπτωςθ το Δ.Σ. τθσ Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Ζβρου υποςτθρίηει ότι το δφςκολο ζργο τθσ 
διεξαγωγισ των πανελλθνίων εξετάςεων που με αίςκθμα υπθρεςιακισ και παιδαγωγικισ 
ευκφνθσ αναλαμβάνουν να φζρουν ςε πζρασ οι ςυνάδελφοι, δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο 
προςωπικών εξυπηρετήςεων». 

Απαιτϊν και ςασ καλϊ (εντόσ των επόμενων πζντε εργάςιμων ημερϊν) να διευκρινίςετε, 
δθμόςια, εάν εννοείτε ότι ο Διευκυντισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου, μζςα από 
αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ι και άλλεσ που προβλζπονται κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 
προβαίνει ςε προςωπικζσ εξυπθρετιςεισ, για να λάβετε τθ δζουςα και αρμόηουςα απάντθςθ. 

Επιφυλαςςόμενοσ παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ μου. 

 

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 
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