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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Πανελλαδικές Εξετάσεις» 

 

Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 

ενόψει  των Πανελληνίων εξετάσεων που εκκινούν την Πέμπτη 7 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ 

και Παρασκευή 8 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Καθημερινά πραγματοποιούνται συσκέψεις με τις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα άψογης διεξαγωγής των εξετάσεων και να 

διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Στην Περιφέρεια της 

Κεντρικής Μακεδονίας ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων ανέρχονται στον αριθμό 

των 159 για τα ΓΕΛ και των 21 για τα ΕΠΑΛ. Ενώ ο αριθμός των μαθητών που θα 

συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις θα είναι 16283 στα ΓΕΛ και 3556 στα 

ΕΠΑΛ. Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της 

Κεντρικής Μακεδονίας για τα Γ.Ε .Λ και για τα ΕΠΑΛ.  

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει 

ευχαριστίες  στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην 

διαδικασία των εξετάσεων, προκειμένου να διεξαχθούν οι εξετάσεις με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, αλλά και τη στήριξη που προσφέρουν αφειδώς στους μαθητές μας. που 

καταβάλλουν και για την διαρκή στήριξη τους στους μαθητές μας. 
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Στους μαθητές μας ευχόμαστε η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων να 

σηματοδοτήσει έναν σημαντικό αγώνα για τις επιδιώξεις τους για το μέλλον και να 

αποτελέσει το επισφράγισμα των προσπαθειών τους. Ο αγώνας αυτός είναι 

σημαντικός, αλλά δεν είναι καθοριστικός και στη ζωή τους, καθώς θα υπάρξουν και 

άλλοι αγώνες που θα διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους. 

Στις δύσκολες συνθήκες που διανύει η χώρα μας η αγωνιστικότητά τους και η 

αισιόδοξη διάθεσή τους αποτελούν παρακαταθήκη και μας γεμίζει ελπίδα ότι η νέα 

γενιά είναι ικανή να μεταμορφώσει την πατρίδα μας προς το καλύτερο. Βασιζόμαστε 

στις ικανότητες του και με όποιο τρόπο χρειάζεται η πολιτεία τους στηρίζει. 

Ευχόμαστε καλή δύναμη στους γονείς των υποψηφίων και να συμπαρασταθούν στα 

παιδιά τους όσο το δυνατόν περισσότερο, διασφαλίζοντάς τους ένα ήρεμο περιβάλλον. 

 

    Περιφερε ιακή  Δι εύθυνση                                                                                                                                                                                                                                                                           

Π/θμιας  & Δ /θμιας  Εκπαίδευσης                                                   

    Κεντρικής  Μακεδον ίας                                                         

 


