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κ.κ. Περιφερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης: 
Αττικής, Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας, 
Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρ. 
Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Κρήτης, 
Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Βαθμολογικών Κέντρων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

Με την αριθμ. Φ.253/4385/A5/ΕΠ/31-5-2021 υπουργική απόφαση είχαν οριστεί τα 

Βαθμολογικά Κέντρα που λειτούργησαν το 2021 για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών 

Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Για τα Βαθμολογικά Κέντρα της 

περιφέρειάς σας, που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση, ενόψει των πανελλαδικών 

εξετάσεων 2022, παρακαλούμε έως την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου να μας προτείνετε:

1. Τις έδρες (σχολεία ή σχολικά συγκροτήματα) που θα εδρεύουν τα ΒΚ φέτος. Για πρακτικούς 

λόγους θα ήταν καλό να είναι τα ίδια με πέρυσι, εκτός αν υπάρχει ανάγκη μεταστέγασης.

Υπενθυμίζεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής 

βαθμολογίας τους με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων. Επομένως τα κτήρια που θα 

λειτουργήσουν ως Βαθμολογικά κέντρα θα πρέπει να έχουν κατάλληλη υποδομή για εύκολη 

πρόσβαση και αναζήτηση των γραπτών δοκιμίων, στην περίπτωση που η αντίστοιχη Διεύθυνση 

Δ.Ε. επιλέξει μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης να φυλαχθούν τα γραπτά δοκίμια στο 

κτήριο του Βαθμολογικού Κέντρου.

2. Παρακαλούμε επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της Φ.251/25089/Α5/20-2-

2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, να μας προτείνετε ονόματα ΣΕΕ ή εκπαιδευτικών Δημόσιας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’ για ορισμό Προέδρων των  Βαθμολογικών Κέντρων  

ΓΕΛ και των 4 Βαθμολογικών Κέντρων ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν συνολικά για τις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022. Κατά την εισήγησή σας εκτός των άλλων να συνεκτιμηθεί η 

σχετική εμπειρία από τη λειτουργία Βαθμολογικού Κέντρου, η οργανωτικότητα και η 

συνεργατική διάθεση των προτεινόμενων Προέδρων.

Τέλος, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος 

Βαθμολογικού Κέντρου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 

τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές 

http://www.minedu.gov.gr/


εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα και για τον λόγο αυτό οι προτεινόμενοι 

θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση. 

Οι προτάσεις και οι πρωτότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις των προτεινόμενων Προέδρων 

θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας αποκλειστικά με ταχυμεταφορά (courier) με 
εμπιστευτικό πρωτόκολλο εντός της ως άνω καθορισμένης προθεσμίας, ενώ δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να αποσταλούν με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

    ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ  ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Συνημμένα: 
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Προέδρου ΒΚ

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο κ. Υπουργού, 2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή, 3) Γραφείο Γ.Γ. ΑΒΕΕΑ
4) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων , 5) Διεύθυνση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων/Τμήματα Α’ και Β΄ 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΚ
(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: ΥΠΑΙΘ / Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Κινητό Τηλ:……………………….…
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Προσωπικό (Εmail): ………………………………………………………………….

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως πρόεδρος ΒΚ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ δεν έχω συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 
τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή δεν είμαι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις 
πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα (διαγράφεται το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 
κατά περίπτωση).

Ημερομηνία:      …. / 4 / 2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 (1) «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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