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ΠΡΟΣ: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
            Εκπαίδευσης 
            (ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ)

ΘΕΜΑ: Προτάσεις μελών Κεντρικών Επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου 
έτους 2021.

Προκειμένου να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των τακτικών και εκτάκτων 

μελών (εισηγητών) της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 22 και 30(παρ.1) της αριθμ.Φ251/25089/Α5/2020 

(ΦΕΚ 643 Β΄) Υπουργικής Απόφασης), παρακαλούμε να μας προτείνετε, το αργότερο έως 12-5-

2021, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων αντίστοιχης ή συναφούς 

ειδικότητας με τα παρακάτω εξεταζόμενα μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2) Μαθηματικά

3) Φυσική

4) Βιολογία

5) Ιστορία

6) Αρχαία Ελληνικά

7) Χημεία

8) Κοινωνιολογία

9) Πληροφορική 

10) Οικονομία 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν σύμφωνα με πρόγραμμα 

που θα καθορισθεί το επόμενο διάστημα. 

Κατά τη διατύπωση των προτάσεών σας, παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 της ως άνω ΥΑ: «Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος 

έχει συγγένεια εξ αίματος  ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή 

είναι σύζυγος υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει 

στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι 

συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου 

δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων». Για το λόγο αυτό όσοι προταθούν πρέπει να 

συμπληρώσουν και να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση όπως το συνοδευτικό υπόδειγμα, και στη 



συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf προκειμένου να επισυναφθεί στην 

πρότασή σας. Επισημαίνεται ότι η αποστολή των προτάσεων σας προς την υπηρεσία μας θα 

πρέπει να γίνει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

Τέλος θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε την ανάγκη της έγκαιρης αποστολής των 

προτάσεών σας ανά Ίδρυμα, αναγράφοντας απαραίτητα την ειδικότητα, τη βαθμίδα και όλα 

τα τηλέφωνα όσων προτείνονται (εργασίας, οικίας και κινητό), για να εκδοθούν έγκαιρα οι 

σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να μπορούν να 

προγραμματίσουν τις λοιπές δραστηριότητές τους. 

  

                                                        
                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                           
                                                                         ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 
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Υποδομών και Εξετάσεων, 3) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’
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                                            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
                                                                                          (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  
 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος έτους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων  
1.Δεν έχω  συγγένεια εξ αίματος  ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο και δεν 
είμαι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. 
2.Δεν προετοιμάζω εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 
3. Δεν είμαι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα  
4. Δεν (συν)διαχειρίζομαι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 
                                                                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                                       Ημερομηνία:                      2021 

 
                                                                                                                                                                                  Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

                                                                                                                                      (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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Christina Tziotziou

From: Γραφείο Διεκπεραίωσης ΥΠΑΙΘ <protocol_out@minedu.gov.gr>
Sent: Wednesday, April 21, 2021 12:08 PM
To: rector@asfa.gr; r@aua.gr; ginap@aua.gr; rector@duth.gr; rector@uoa.gr; 

president@eap.gr; rector@ionio.gr; rector@aueb.gr; rector@aegean.gr; prytanis@uth.gr;
prytania@cc.uoi.gr; prytan@uom.edu.gr; rector@upatras.gr; rector@panteion.gr; 
rector@central.tuc.gr; rector@hua.gr; proedros@teiep.gr; rector_office@staff.teicrete.gr; 
rector@teithe.gr; e-protocol@teiwest.gr; protocol@teipat.gr; protocol@teiwm.gr; 
rector@teiwm.gr; president@teiste.gr; rector@mail.ntua.gr; General Protocol; admin-
tpd@ad.auth.gr; rector@teiath.gr; rector@unipi.gr; rector@uoc.gr; rector@uop.gr; 
rector@uowm.gr; pr@teicm.gr; rector@teilar.gr; management@teikal.gr; 
gramde@teiion.gr; president@aspete.gr; president@teiemt.gr

Subject: 45706_2021 Προτάσεις μελών Κεντρικών Επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων 
Γενικού Λυκείου έτους 2021

Attachments: ΕΞΕ - 45706 - 2021 - Προτάσεις μελών Κεντρικών Επιτροπών Πανελλαδικών 
Εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2021.pdf; ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1599 για ΚΕΕ ΓΕΛ ΑΕΙ 
2021.doc

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

 
 
Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,  
 
Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 45706/2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προτάσεις μελών Κεντρικών Επιτροπών Πανελλαδικών 
Εξετάσεων Γενικού Λυκείου έτους 2021». 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο 
παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται  
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου. 
 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ. 
 
 
Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ 


