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ζηελ δεκόζηα εθπαίδεπζε. Ζ αδπλακία ζαο απηή, δεκηνπξγεί έλα πιαίζην άληζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ζηέξεζεο επθαηξηώλ ζε ππνςήθηνπο/ππνςήθηεο 

θνηηεηέο/θνηηήηξηεο από λεζηά θαη γεληθώο από ηελ επαξρία, νη νπνίνη/νπνίεο 

ζήκεξα ππνρξεώλνληαη λα δηαλύζνπλ απνζηάζεηο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ, ώζηε 

λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθώο, ζηα Δηδηθά 

Μαζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπο.  

 Δίλαη ζαθέο όηη δηαλύνπκε κηα πεξίνδν όπνπ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην 

δεκόζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα βξίζθνληαη ζηελ επηθαηξόηεηα, ιόγσ ησλ 

αληηδξάζεσλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, ζρεηηθά κε ηνλ πξόζθαηα ςεθηζζέληα 

ζρεηηθό Νόκν γηα ηελ «αλαβάζκηζε» ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπδήηεζε ζηε δεκόζηα 

ζθαίξα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζηξεβιώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ππήξμε εθηελήο, παξ’ όηη ε δηαβνύιεπζε επί ηνπ λνκνζρεδίνπ έιαβε 

ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. Γεδνκέλεο ηεο εμαγγειζείζαο 

πξόζεζήο ζαο γηα ηε δηαηήξεζε αλνηρηώλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο κε θνξείο, 

ζπιιόγνπο θαη ινηπνύο πνιίηεο γηα ζπδήηεζε επί ησλ ζπλαθώλ ζεκάησλ, καο 

πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληύπσζε ε πεηζκαηηθή άξλεζε ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο λα 

αληαπνθξηζεί κε ζαθή ηξόπν ζην δήηεκα ηεο έιιεηςεο Κέληξσλ Δμέηαζεο γηα ηα 

Δηδηθά Μαζήκαηα, ηόζν ζε λεζηά ή ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρώξαο κε κεγάιν αξηζκό 

ππνςεθίσλ, όζν θαη ζε άιιεο αθξηηηθέο ή δπζπξόζηηεο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο.  

 Δηδηθόηεξα, έρεη επηζεκαλζεί πνιιάθηο ζην Υπνπξγείν ζαο, όηη ηα καζήκαηα 

ηνπ Γξακκηθνύ θαη ηνπ Διεπζέξνπ Σρεδίνπ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο Σρνιέο Αξρηηεθηόλσλ, εμεηάδνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Θα πξέπεη ήδε λα γλσξίδεηε όηη θαηά ηελ 

πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά, ιεηηνύξγεζαλ είθνζη (20) Κέληξα Δμέηαζεο γηα ην 

Γξακκηθό θαη ην Διεύζεξν Σρέδην ζε όιε ηε ρώξα. Σηελ Αηηηθή ιεηηνύξγεζαλ 

δέθα (10) εμεηαζηηθά Κέληξα, εθ ησλ νπνίσλ έμη (6) γηα ηνπο καζεηέο ηεο Αηηηθήο, 



ελώ κόιηο ηέζζεξα (4) Κέληξα δηαηέζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε εθαηνληάδσλ καζεηώλ 

ηεο Νόηηαο Διιάδαο θαη ηεο Κξήηεο. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο έρνπλ ήδε 

θνηλνπνηεζεί πξν πνιινύ από ηελ Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κόλν ζην Ννκό Φαλίσλ ππάξρνπλ 71 ππνςήθηνη/ππνςήθηεο, 

νη νπνίνη/νπνίεο ζα ππνρξεσζνύλ λα κεηαβνύλ ζηελ Αζήλα, γηα λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο Γξακκηθνύ θαη Διεύζεξνπ Σρεδίνπ. Σύκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηεο σο άλσ Οκνζπνλδίαο, ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή γηα ηα ελ ιόγσ 

καζήκαηα ππεξβαίλεη ηνπο/ηηο 480 ππνςήθηνπο/ππνςήθηεο ζε όιε ηελ Κξήηε.  

Οη καζεηέο/καζήηξηεο από ηελ Κξήηε, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα κεγάιν 

αξηζκό ππνςήθησλ από άιιεο πεξηνρέο, νη νπνίνη/νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ππεξθεξάζνπλ ηα νηθνλνκηθά, ςπρνινγηθά θαη πγεηνλνκηθά πξνζθόκκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ αδξάλεηα ηεο Πνιηηείαο θαη λα δηαγσληζηνύλ επί ίζνηο 

όξνηο κε ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε δηάθνξα 

Δηδηθά Μαζήκαηα, όπσο νη Ξέλεο Γιώζζεο θαη ηα Μνπζηθά Μαζήκαηα. Τν 

πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο εμεηαζηηθώλ Κέληξσλ εθηόο Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο, 

αθόκα θαη γηα ηα ππόινηπα καζήκαηα παλειιαδηθώλ ζε ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ, είλαη 

εμίζνπ νμύ, θαζώο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο καζεηώλ/καζεηξηώλ πνπ 

ππνρξεώλνληαη λα ηαμηδέςνπλ ζεκαληηθέο απνζηάζεηο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/ππνςήθηεο κε 

Αλαπεξία θαη Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Δίλαη επνκέλσο πξνθαλέο όηη ε 

πξαθηηθή απηή ζα απνηξέςεη κεγάιν αξηζκό ππνςεθίσλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο εμεηάζεηο, παξαβηάδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηα ζεκειηώδε ζπληαγκαηηθά 

ηνπο δηθαηώκαηα γηα ηζόηεηα, ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη γηα 

ειεύζεξε επηινγή ησλ ζπνπδώλ θαη ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο.  

Ζ ρσξνηαμηθή δηαζπνξά θαη δηεύξπλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Κέληξσλ 

Δμέηαζεο, ηδίσο ησλ Δηδηθώλ Μαζεκάησλ, ελ όςεη παλειιελίσλ εμεηάζεσλ είλαη 



κνλόδξνκνο γηα ην δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Όπσο άιισζηε επηζεκαίλεη ε 

– πιένλ αξκόδηα - Σρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο 

ζηελ από 10.06.2020 Απόθαζε ηεο Γεληθήο ηεο Σπλέιεπζεο, «(…) γηα ηελ εμέηαζε 

ηνπ Γξακκηθνύ θαη ηνπ Ειεύζεξνπ ζρεδίνπ δελ απαηηείηαη ηα εμεηαζηηθά θέληξα λα 

δηαζέηνπλ θαλέλα εηδηθό εμνπιηζκό. Οη εμεηάζεηο γίλνληαη ζε ηππηθέο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο, όπνπ δεηείηαη από ηνπο ππνςεθίνπο λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο πηλαθίδεο 

ζρεδίαζεο, είηε ηνπ Ειεύζεξνπ είηε ηνπ Γξακκηθνύ Σρεδίνπ, πνπ έρνπλ κεηαθέξεη 

από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο, πάλσ ζε δύν ζπλεζηζκέλα ζξαλία ηάμεο πνπ έρνπλ 

ελσζεί γη’ απηό ηνλ ζθνπό». Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη ηδίσο γηα 

ηα Δηδηθά Μαζήκαηα απηά, επηβάιιεηαη ε εμέηαζε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο. Σηελ ίδηα δε απόθαζε, γίλεηαη γλσζηό όηη γηα ηα ελ ιόγσ Δηδηθά 

Μαζήκαηα, «(…) ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εμεηαζηνύλ ηνπηθά, θαζώο απηό ήδε 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην κάζεκα «Αξρηηεθηνληθό Σρέδην» ηνπ ηνκέα Δνκηθώλ Έξγσλ 

πνπ εμεηάδεηαη ζηα Εμεηαζηηθά Κέληξα πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε λνκό. Οη απαηηήζεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο είλαη νη πηλαθίδεο, ηα όξγαλα θαη 

πιηθά ζρεδίαζεο, πνπ ηαπηίδνληαη απνιύησο κε όζα πξνβιέπνληαη γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ εμεηάδνληαη ζην Γξακκηθό Σρέδην». 

Έρεη ήδε επηζεκαλζεί όηη γηα ηελ εμέηαζε ησλ κνπζηθώλ καζεκάησλ, νη 

ππνςήθηνη/ππνςήθηεο κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ζηελ Κξήηε, θαζώο ππάξρνπλ 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρώξνη αθνπζηηθήο, όπσο ην πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ 

Ζξαθιείνπ θ.α. Ζ αλαγθαηόηεηα πνπ πξνβάιιεη ην Υπνπξγείν λα ζηαινύλ εηδηθνί 

εμεηαζηέο από ηελ Αζήλα δελ ζα πξέπεη λα είλαη εκπόδην αιιά κνλαδηθή επηινγή 

θαη κε ηελ πξόβιεςε ηεο απνδεκίσζεο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ εμέηαζε ησλ μέλσλ 

γισζζώλ πνπ δελ δηελεξγνύληαη ηνπηθά, δελ απαηηείηαη επηπιένλ εμνπιηζκόο από 

απηόλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ, ησλ νπνίσλ ε εμέηαζε 

δηεμάγεηαη ήδε ηνπηθά. 



Ζ δε επηθαινύκελε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ από ηελ 

Υθππνπξγό Κα. Εαραξάθε είλαη παληειώο πξνζρεκαηηθή, θαζώο είλαη γλσζηό όηη 

ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν ππάξρεη ζεκαληηθόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πνπ πιεξνύλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη κάιηζηα πνιύ κεγαιύηεξνο από όζνλ απαηηείηαη γηα ηε 

ζηειέρσζε ησλ εμεηαζηηθώλ θέληξσλ. Όπσο αλαθέξεη ε Οκνζπνλδία Γνλέσλ 

Κξήηεο ζηελ από 11.06.2020 επηζηνιή δηακαξηπξίαο ηεο, ηελ νπνία απεπζύλεη ζε 

εζάο πξνζσπηθά, ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο ππάξρνπλ δεθάδεο εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηδάζθνπλ εηθαζηηθά, Διεύζεξν Σρέδην, κνπζηθή, μέλεο γιώζζεο ζε Γπκλάζηα θαη 

Γεληθά Λύθεηα θαζώο θαη δεθάδεο εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

ζηειερώλνπλ ην Καιιηηερληθό Σρνιείν ζην Ζξάθιεην, θαη ηα κνπζηθά ζρνιεία ηνπ 

λεζηνύ. Αληίζηνηρα, ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηδίσο ζηε Βόξεηα Διιάδα, 

ππάξρεη επάξθεηα κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ελόο ηνπηθνύ εμεηαζηηθνύ θέληξνπ γηα ηελ εμέηαζε ησλ μέλσλ 

γισζζώλ σο εηδηθνύ καζήκαηνο, αιιά θαη είλαη πξόζπκνη λα ην θάλνπλ πξνο 

όθεινο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ηα νπνηαδήπνηε θελά ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζα έπξεπε λα έρνπλ ήδε πιεξσζεί, κε κόληκεο 

πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ΑΣΔΠ από ην Υπνπξγείν ζαο.  

Ζ Πνιηηεία νθείιεη λα εμαζθαιίζεη κηα δίθαηε θαη αζθαιή εμέηαζε γηα 

όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο, ηδίσο δε γηα απηνύο/απηέο ηεο Κξήηεο, ηεο 

Βόξεηαο Διιάδαο, ησλ Νεζηώλ θαη γεληθά όισλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ. 

Ταπηόρξνλα, είλαη ρξένο ηεο Πνιηηείαο λα δηαθπιάμεη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα 

ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζηελ  ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ θαη ζηελ - πξαγκαηηθά - 

δσξεάλ παηδεία, θαζώο απηή ηε ζηηγκή δελ ζπληξέρεη θαλέλαο επηζηεκνληθόο, 

παηδαγσγηθόο, θνηλσληθόο ή νηθνλνκηθόο ιόγνο, πνπ λα δηθαηνινγεί ηε ιεηηνπξγία 

εμεηαζηηθώλ Κέληξσλ πνπ αλαινγνύλ θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ εμέηαζε 

καζεηώλ/καζεηξηώλ ηεο Κξήηεο, ηεο Βόξεηαο Διιάδαο, ησλ Νεζηώλ θαη όισλ ησλ 



απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ, απνθιεηζηηθά ζε Δηδηθά Μαζήκαηα ζηελ Αζήλα ή 

ζηε Θεζζαινλίθε.  

 

Μεηά από ηα παξαπάλσ: 

 

Δξσηάηαη ε Κα Υπνπξγόο: 

 

1. Πξνηίζεζηε λα ηεξκαηίζεηε άκεζα ηελ πξναλαθεξζείζα άδηθε πξαθηηθή, ε 

νπνία, όρη κόλν εληείλεη ηηο πθηζηάκελεο αληζόηεηεο, αιιά γελλά θαη λέεο; 

2. Πξνηίζεζηε λα πξνρσξήζεηε άκεζα ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο 

ελέξγεηεο, ώζηε λα εμεηάδνληαη πιένλ ηα Δηδηθά Μαζήκαηα ζε θαηάιιεινπο 

ρώξνπο ζε ηνπηθό επίπεδν, ιακβάλνληαο ππόςε κεηαμύ άιισλ θαη ηνπο 

πγεηνλνκηθνύο θηλδύλνπο από ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ην ζπλσζηηζκό ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηα θεληξηθνπνηεκέλα 

εμεηαζηηθά Κέληξα; 

3. Σθνπεύεηε λα πξνρσξήζεηε ζε λέεο πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ ή ζε κεηαθηλήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ επηηξνπώλ ζε ηνπηθά 

εμεηαζηηθά Κέληξα; 

4. Σθνπεύεηε λα ιάβεηε αληίζηνηρα απνθεληξσηηθά κέηξα γηα ηηο εμεηάζεηο 

εηζαγσγήο ζηα ΤΔΦΑΑ, ζηηο Σηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο Σρνιέο, ζηηο 

Σρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο, θαζώο 

θαη γηα ηηο ζρνιηθέο εμεηάζεηο καζεηώλ/καζεηξηώλ ησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ηεο 

ππαίζξνπ; 



5. Πξνηίζεζηε λα κεξηκλήζεηε γηα ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/ππνςήθηεο κε 

Αλαπεξία θαη Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνθεληξσηηθά κέηξα; 

 

Ζ εξσηώζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 




