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Ανακοίνωση – πρόσκληση
Απευθύνεται:
1) Στους διευθυντές των ΓΕΛ / προέδρους των Λυκειακών Επιτροπών
2) Στους διευθυντές των Γυμνασίων
3) Σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη φετινή σχολική χρονιά ή που
δίδαξαν την προηγούμενη σχολική χρονιά Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αφορμή την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων, απευθύνομαι σε εσάς έχοντας τη
πεποίθηση ότι αισθανόμαστε όλοι την ευθύνη του έργου της βαθμολόγησης των γραπτών και
της προφορικής εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Μέλημα μας είναι να φέρουμε σε
πέρας αυτό το έργο με επιτυχία συνεχίζοντας την καλή παράδοση του Βαθμολογικού κέντρου
του Ηρακλείου.
Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη γιατί:
1. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν σχεδόν 20 μέρες αργότερα σε σχέση με άλλες
χρονιές με αποτέλεσμα η βαθμολόγηση να είναι πιεστική.
2. Υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις και φέτος στις εξετάσεις των προφορικά εξεταζομένων
μαθητών γεγονός που καθιστά απαραίτητη την δημιουργία 2 ου εξεταστικού κέντρου για
δεύτερη συνεχή χρονιά και ανάγκη για μεγάλο αριθμό εξεταστών.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε σύμφωνα και με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ
(Φ251/63675/Α5/13-4-2017), την καλή συνεργασία των εξεταστικών κέντρων λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες στελέχωσης των Λυκειακών επιτροπών σε συνάρτηση με τις ανάγκες
στελέχωσης του Βαθμολογικού κέντρου, ώστε να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες που
εμπλέκονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο μέγιστο βαθμό.

Επίσης θα ήθελα με βάση τα παραπάνω να προσκαλέσω τους συναδέλφους που
διδάσκουν ή δίδαξαν πέρυσι Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα να συμμετέχουν στις
επιτροπές εξέτασης και στη βαθμολόγηση των γραπτών, αφού κανείς μας δεν περισσεύει.
Είναι υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στους μαθητές μας που διαγωνίζονται και επιζητούν
αξιοκρατία και δίκαιη βαθμολόγηση, κάνοντας όνειρα για ένα καλύτερο αύριο.
Παρακαλούνται επίσης οι διευθυντές των Γυμνασίων να μας ενημερώσουν για τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους οι οποίοι πέρυσι δίδαξαν Πανελλαδικώς
εξεταζόμενο μάθημα σε ΓΕΛ εκτός νομού Ηρακλείου και μπορούν να εργαστούν φέτος ως
βαθμολογητές/εξεταστές.
Εύχομαι καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο σας προσβλέποντας σε μια γόνιμη περίοδο
καλής συνεργασίας με το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους και κυρίως για τους μαθητές μας.

ΥΓ.: Παρακαλούνται οι διευθυντές των ΓΕΛ να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς
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