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ΠΡΟΣ:  
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. 
2) ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και ΕΠΑΛ 
(µέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.) 
ΚΟΙΝ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχολικών συµβούλων και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για 
τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθηµάτων έτους 2018. 
 
 
 Καλούνται οι σχολικοί σύµβουλοι Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ12.2 και ΠΕ16 για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα Ειδικά 
Μαθήµατα:  

1) Αγγλικά 6) Ελεύθερο Σχέδιο 
2) Γαλλικά 7) Γραµµικό Σχέδιο 
3) Γερµανικά 8) Αρµονία 
4) Ιταλικά 9) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών 

Ικανοτήτων 5) Ισπανικά 

που ενδιαφέρονται για συµµετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθηµάτων, να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειµένου να εκδοθεί η 
σχετική Υπουργική Απόφαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµ.πρωτ.Φ253/128314/Β6 
(ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης. Για το Ειδικό Μάθηµα των Ισπανικών 
µπορούν να ορίζονται και Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι 
οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστηµίου της Ισπανικής γλώσσας ή µεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών σε Πανεπιστήµια της Ισπανίας. 

 Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθηµάτων θα διεξαχθούν από 22 έως 30 Ιουνίου 2018, 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει ήδη καθορισθεί µε τη µε αριθµ.πρωτ.Φ253.2/ 55784 
/Α5/4-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΞΩ4653ΠΣ-ΣΜ0).  

 Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθµό Α΄*, ενώ σχολικοί 
σύµβουλοι και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυµα συγγένειας εξ αίµατος ή 
εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε υποψήφιο που µετέχει στις παραπάνω 
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στην ΚΕΕΜ όποιος προετοιµάζει 
εκτός σχολικού προγράµµατος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται µε 
οποιαδήποτε σχέση µε ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιµάζονται υποψήφιοι 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού 
βοηθήµατος το οποίο είναι συναφές µε το εξεταζόµενο Ειδικό Μάθηµα.   

Όσοι από τους ενδιαφερόµενους σχολικούς συµβούλους και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 
πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συµπληρώσουν την αντίστοιχη 
συνηµµένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου 
ανήκουν, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστηµα από 27 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2018. 
Επισηµαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που 
πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν µε ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε., οι οποίοι 



σε συνεργασία µε τους σχολικούς συµβούλους συνεκτιµώντας επιπλέον στοιχεία όπως η 
εµπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους µε τους 
προτεινόµενους εκπαιδευτικούς.  

 Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι σχολικοί σύµβουλοι έχουν τη δυνατότητα να 
καταθέσουν την αίτησή τους και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι 
αιτήσεις των ενδιαφερόµενων σχολικών συµβούλων που θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις 
Δ.Ε. θα διαβιβαστούν απ’ ευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου σε 
συνεργασία µε τους Προϊσταµένους Επιστηµονικής Καθοδήγησης θα καταρτιστούν οι 
κατάλογοι µε τους προτεινόµενους. 

 Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μετά α) την έκδοση του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/2015), µε τη διάταξη της 
παραγράφου ζ ΄ του άρθρου 33 του οποίου, διατηρήθηκαν σε ισχύ, µεταξύ άλλων διατάξεων, οι 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, ήτοι και οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του εν λόγω άρθρου, στις οποίες καθορίζονται οι βαθµοί του εκπαιδευτικού προσωπικού 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Α΄, Β΄ και Γ΄, και  β) την, εν συνεχεία, κατάργηση – µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.  4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27.2.2016)- των διατάξεων του άρθρου 6 
του ν. 4024/2011, µε τις οποίες είχαν καταταγεί οι θέσεις κατηγοριών εκπαίδευσης, σε έξι βαθµούς, 
έχουν εφαρµογή, όσον αφορά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, που διατηρήθηκαν µε τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄/2015),  οι διατάξεις του 
άρθρου 10 της αριθ.Φ253/128314/Β6(ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002) ΥΑ, όπως ίσχυαν πριν την ισχύ της 
αριθ.Φ251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 Β΄) ΥΑ (µε την οποία ορίστηκε ότι, όπου στις διατάξεις 
αριθ.Φ253/128314/Β6(ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002)ΥΑ, αναφέρεται «µε βαθµό Α΄» ή «κατά προτίµηση 
µε βαθµό Α΄» νοείται «µε βαθµό τουλάχιστον Δ»), καθόσον η εν λόγω διάταξη, της 
αριθ.Φ251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 Β΄) ΥΑ, δεν δύναται πλέον, µετά την ισχύ των παραπάνω 
νόµων, 4354/2015 και 4369/2016, να εφαρµοστεί.    
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
1) Υπόδειγµα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης σχολικού συµβούλου Ειδικών Μαθηµάτων (1 
σελ.) 
2) Υπόδειγµα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων (1 σελ.) 
 
 
 
Εσωτερική Διανοµή: 
1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα  
3)Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
4) Διεύθυνση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτ/θµιας και Δευτ/θµιας Εκπαίδευσης 
5) Πρόεδρο Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων  
6) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τµήµα Α’ και Β΄ 


