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ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για ορισµό µελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων έτους 2015- 

Εκπαιδευτικοί» 

 

Παρακαλούνται οι Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε 

συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους και τους ∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

να προτείνουν εγγράφως µέσω των ∆ιευθύνσεων, χωριστά για καθένα από τα αντίστοιχα 

εξεταζόµενα µαθήµατα εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ12, 

ΠΕ17, ΠΕ19, ΠΕ20, προκειµένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) για τις 

Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις 

των Ηµερησίων Επαγγελµατικών Λυκείων (Οµάδα Β΄), για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της ∆΄ 

τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών 

Επαγγελµατικών Λυκείων (Οµάδα Β΄). 

Κατά την επιλογή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:  

α) Οι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που θα µετέχουν στην Κ.Ε.Ε. ως µέλη, να 

έχουν βαθµό τουλάχιστον ∆΄ και να διδάσκουν το µάθηµα της ειδικότητάς τους κατά το τρέχον 

σχολικό έτος 2014-15. 

β) ∆εν επιτρέπεται να µετέχει στην Κ.Ε.Ε σύζυγος µαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια 

“ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ” ή “ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ” µέχρι και του τρίτου βαθµού µε εξεταζόµενο µαθητή. 

γ) ∆εν επιτρέπεται να µετέχει στην επιτροπή όποιος προετοιµάζει εκτός σχολικού 

προγράµµατος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ή συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση 
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ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

• Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Εκπ/σης 

• Γραφεία Σχολ. Συµβούλων ∆.Ε. 
(µέσω των Περιφερειακών 
∆/νσεων Εκπ/σης) 

• ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης  
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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 µάθηµα στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Οι ∆/νσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης πρέπει να συµπληρώσουν τους συνηµµένους πίνακες, 

αναγράφοντας υποχρεωτικά το µάθηµα που διδάσκουν οι προτεινόµενοι εκπαιδευτικοί κατά το 

τρέχον σχολικό έτος, τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους (τηλ. Λυκείου, οικίας, κινητό) και τον βαθµό 

τους, και να τους  αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sde_tmd@minedu.gov.gr το 

αργότερο µέχρι 16-03-2015. 

Οι συνηµµένοι πίνακες και οι πρωτότυπες υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει 

να αποσταλούν ταχυδροµικά στη ∆/νση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης ∆.Ε., Τµήµα 

Α΄ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) εντός της ανωτέρω προθεσµίας.  

 

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν βαθµό τουλάχιστον ∆΄, 

συµπληρώνουν και υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν 

έγγραφο. 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 7 σελ.                 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 
• Πίνακες 

 
 
 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή 
• ∆/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Τµ. Α΄ 
• ∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε. Τµ. Α΄ 
 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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