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ΠΡΟ: 
- Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ  

- χολικζσ Μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

(μζςω οικείων Δ/νςεων) 

 

 

 

 
Θζμα: «Ευχετιριο μινυμα του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ Θοδωρι Μαρδίρθ προσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που μετζχουν ςτισ 
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2020». 
 
Αγαπθτοί μακθτζσ, αγαπθτζσ μακιτριεσ 
 

Με τθν ζναρξθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων για τθν ειςαγωγι ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρφματα, εφχομαι κάκε επιτυχία ςτον κακζνα και ςτθν κακεμιά ςασ. 
 

Η απροςδόκθτθ εμφάνιςθ τθσ επιδθμίασ COVID-19 μπορεί να εμπόδιςε τθν ομαλι ροι και 

εξζλιξθ τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ, είμαι όμωσ βζβαιοσ ότι δεν κατζβαλε τθ 

δθμιουργικότθτά ςασ, τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν πίςτθ ςασ ότι με οργάνωςθ και καλι 

προετοιμαςία θ επίτευξθ των προςδοκιϊν ςασ είναι εφικτι. Δίπλα ςασ όλο αυτό το 

διάςτθμα, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και μζςω τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ, ιταν οι εκπαιδευτικοί μασ, καταβάλλοντασ άοκνεσ προςπάκειεσ για να 

υποςτθρίξουν τθν πραγμάτωςθ των ονείρων ςασ.  
 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςάσ διαβεβαιϊνει ότι και 

φζτοσ ζχει διαμορφϊςει τισ βζλτιςτεσ προχποκζςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ, 

του κφρουσ και του αδιάβλθτου των εξετάςεων ςτο ςφνολο των Εξεταςτικϊν μασ Κζντρων. 
 

τισ φετινζσ εξετάςεισ ςτθν Περιφζρειά μασ ςυμμετζχουν 2132 μακθτζσ/τριεσ Γενικϊν 

Λυκείων, κατανεμθμζνοι ςε 19 Εξεταςτικά Κζντρα και 835 μακθτζσ/τριεσ ΕΠΑ.Λ., 

κατανεμθμζνοι ςε 6 Εξεταςτικά Κζντρα. Παράλλθλα, λειτουργοφν και δφο Ειδικά Εξεταςτικά 

Κζντρα. τθ διαδικαςία των εξετάςεων, που γίνονται με πιςτι τιρθςθ των οδθγιϊν του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. και του Ε.Ο.Δ.Τ., μετζχουν 959 επιτθρθτζσ εκπαιδευτικοί και τθν υποςτθρίηουν οι 

αναγκαίεσ επιτροπζσ 285 εκπαιδευτικϊν και το προβλεπόμενο διοικθτικό και βοθκθτικό 

προςωπικό των Τπθρεςιϊν μασ. το Βακμολογικό Κζντρο και ςτα δφο Ειδικά Εξεταςτικά 

Κζντρα τθσ Περιφζρειάσ μασ προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ 399 εκπαιδευτικοί και το 

ανάλογο διοικθτικό και βοθκθτικό προςωπικό. 
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Σζλοσ, θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ενθμερϊνει τουσ/τισ 

υποψιφιουσ/εσ και τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τουσ ότι και φζτοσ ςε όλθ τθ διάρκεια των 

πανελλαδικϊν εξετάςεων, από τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου και κακθμερινά από τισ 08:00 ζωσ τισ 

14:00, λειτουργοφν ςε κάκε Περιφερειακι μασ Ενότθτα τθλεφωνικζσ γραμμζσ ψυχολογικισ 

υποςτιριξθσ, ςτισ οποίεσ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ 12 Ψυχολόγοι ςε ςυνεργαςία με το 

ΠΕ.Κ.Ε.., τα Κ.Ε..Τ. και άλλεσ δομζσ ειδικισ αγωγισ τθσ Π.Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

 
 
 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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