
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΠΑΝΕΚΦΕ 13/01/23, σχετικά με τη διεξα-
γωγή του Πανελληνίου Διαγωνισμού  EOES 

1. Οι επιτηρητές θα είναι και βαθμολογητές

2. Δεν ορίζεται αμοιβή για τους βαθμολογητές όπως αρχικά προέβλεπε ο κανονισμός του διαγω-
νισμού.

3. Τα μέλη των Οργανωτικών και Επιστημονικών επιτροπών που διανύουν μεγάλες αποστάσεις 
για να μετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα, θα αποζημιωθούν με 100-120 ευρώ, κατόπιν συνεν-
νοήσεως των προέδρων των οργανωτικών με το ΔΣ.

4. Οι ομάδες μπορούν να συνοδεύονται (σε περίπτωση αδυναμίας εκπαιδευτικών) και από γο-
νείς.

5. Επιτηρητές – Βαθμολογητές: Είναι οι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ και εθελοντές εκπαιδευτικοί που υπο-
στηρίζουν τον διαγωνισμό και δε συνοδεύουν ομάδες. Αν και οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν 
τις ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως λύση ανάγκης και υπό προϋποθέσεις.

– Πριν την έναρξη κάθε εξέτασης, προηγείται ενημέρωση των επιτηρητών – βαθμολογητών από 
την επιστημονική επιτροπή.

– Οι επιτηρήσεις και οι διορθώσεις θα γίνονται από κοινού ανά δύο άτομα.

– Η διόρθωση αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του μαθήματος είτε αυτή γίνε-
ται σε κύκλους είτε γίνεται μόνο σε μία περίοδο.

– Οι βαθμολογητές δε θα σημειώνουν πάνω στα γραπτά

– Σε περίπτωση διαφοράς πάνω από 12 μόρια θα μπαίνει αναβαθμολογητής.

 – Η χρονική διάρκεια ενασχόλησης επιτηρητών/βαθμολογητών, ότι θα είναι τουλάχιστον 3 ώρες.



6. Εξέταση:

– Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνεται ταυτοποίηση των διαγωνιζομένων με επίδειξη επίση-
μου εγγράφου (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο).

 – Για τη Ν.Ελλάδα θα είναι ενιαία για τη Χημεία και κυκλική σε τέσσερις αίθουσες για τη Φυσική 
και τη Βιολογία.

 – Για τη Β.Ελλάδα η διαδικασία θα είναι ενιαία και στα τρία αντικείμενα: Βιολογία, Φυσική, Χη-
μεία

7. Χρήση μάσκας: Θα υπάρχει ισχυρή σύσταση γενικής χρήση της ενώ θα είναι υποχρεωτική μέσα 
στις αίθουσες εξέτασης

8. Στην  τελική βαθμολόγηση επιλογή θα επιλεχθεί αριθμός γραπτών που θα αποφασίσει η επι-
τροπή και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 γραπτά από κάθε κέντρο (Νότια, Βόρεια Ελλάδα)

9. Δεν θα γίνει επιπλέον δημοσίευση των οργάνων δύο μέρες πριν τον διαγωνισμό (όπως ανέφε-
ρε προκήρυξη), αλλά να ανακοινωθεί στη σελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ επικαιροποιημένος συνολικός κα-
τάλογος.

10: Οι διαδικασίες εξέτασης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μην απέχουν χρονικά μεταξύ τους 
πάνω από μία ώρα και να έχουν ξεκινήσει το αργότερο στις 10:00.

11. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος διαγωνιζόμενης ομάδας δεν μπορεί να είναι παρών ( π.χ. 
λόγω ασθένειας):

– Η ομάδα μπορεί θα διαγωνιστεί με τα υπόλοιπα δύο άτομα ή

– να δηλώσει από πριν την έναρξη του τελικού διαγωνισμού, τη συμμετοχή αναπληρωματικού 
μέλους.


	Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΠΑΝΕΚΦΕ 13/01/23, σχετικά με τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Διαγωνισμού EOES

