
  
 

 

 
 
 

 
 

                      

 

 

 

 

 

  

                                                                                   

Θέμα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη διαδικασία βαθμολόγησης των πανελλαδικών 

εξετάσεων. 

Ενόψει της οργάνωσης των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015, κρίνουμε σκόπιμο να 

υπενθυμίσουμε στους καθηγητές Δ.Ε. μέρος του νομικού πλαισίου για την διαδικασία βαθμολόγησης 

των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 60/2006, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 21/2011, « οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην 

οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι κατά το ίδιο σχολικό έτος δίδαξαν το οικείο μάθημα, υποχρεούνται να 

συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο 

αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50), εφ’ όσον ορισθούν από τον 

Πρόεδρο του οικείου Β.Κ.». 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι καθηγητές Δ.Ε. που διδάσκουν φέτος πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία βαθμολόγησης. Ως διαδικασία βαθμολόγησης νοείται είτε η βαθμολόγηση γραπτών 

δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα, είτε η βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζομένων υποψηφίων στα 

Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Παρακαλούνται οι κ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι κ. Διευθυντές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν, ώστε η παρούσα εγκύκλιος να αποσταλεί σε όλα τα 

Λύκεια ευθύνης τους. Οι κ. Διευθυντές των Λυκείων παρακαλούνται για την ενυπόγραφη ενημέρωση 

όλων των καθηγητών που διδάσκουν φέτος πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε με αυτό τον 

τρόπο να εξασφαλιστεί η πλήρης στελέχωση των Βαθμολογικών Κέντρων. 

                                                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                                                                                                  

                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ 

Εσωτερική Διανομή: 
1.  Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού    2. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’     

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -  ΤΜΗΜΑ Α΄                               
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Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                      Μαρούσι,      21 -  1 - 2015  

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ251/10415/Α5 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληρ.: Ανδρέας Λάμπος 210-3442702                                                                                                

 Fax: 210-3442098                                                                      Προς: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 

            2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε.  

            3. Δ/ντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 
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