
 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ 

«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  2022»  

               
Ενόψει των Πανελλαδικϊν εξετάςεων θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ διοργανϊνει διαδικτυακι ενθμερωτικι ςυνάντθςθ, με 

κζμα: «Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2022», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθν  

Πζμπτθ 26   Μαΐου 2022  και ϊρεσ 18 :00-21:00.  

Απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ (επιτθρθτζσ, βακμολογθτζσ, εξεταςτζσ, μζλθ Επιτροπϊν, 

επικουρικό προςωπικό), ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και γονείσ. Η εν λόγω ςυνάντθςθ αποςκοπεί 

ςτθν αςφαλι ςυμμετοχι των υποψθφίων και όλων των εμπλεκομζνων ςτισ Πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ, ςτθν ψυχολογικι υποςτιριξθ και αποφόρτιςθ των εφιβων και ςτθν ανταλλαγι 

απόψεων και εμπειριϊν για τθ ςωςτι οργάνωςθ, τθν αδιάβλθτθ διεξαγωγι και απρόςκοπτθ 

ολοκλιρωςθ των εξετάςεων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Στο πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ  

ερωτθμάτων , ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν 

Πζμπτθ 26-5-2022 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ 

και τισ ειςθγιτριεσ μζχρι τθν Τρίτθ 24-5-2022 και ϊρα 21:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω 

ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/KSMWf78p65AqkbQv8 

    Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ και τισ προςκεκλθμζνεσ 
    ομιλιτριεσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/FFVpdVv1ZTnPj1ii9 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι 

κα ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ. 

Η εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-streaming) από το 

YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το κανάλι τθσ ΠΔΕ 

Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα. 

       

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική 

εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 

διαθέζιμη  λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://forms.gle/KSMWf78p65AqkbQv8
https://forms.gle/FFVpdVv1ZTnPj1ii9
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php


 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              

Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – Συντονιςμόσ. 

Καλομοίρα  Μαροφγκα 
Προϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Ψθφιακϊν Συςτθμάτων, Υποδομϊν και 
Εξετάςεων, Υ.ΠΑΙ.Θ. 

                           Χαιρετιςμόσ. 

Γιάννθσ Θωμαΐδθσ 
Δρ. Μακθματικϊν – τ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ 
Μακθματικϊν. 

Πϊσ επιλζγονται τα θζματα των Πανελλαδικϊν 
Εξετάςεων; Το θεςμικό πλαίςιο και  

η εφαρμογή του ςτην πράξη. 

Δζςποινα Αρηουμανίδου 
Υποδιευκφντρια 2ου ΓΕ.Λ Χαλανδρίου. 

Οργάνωςη και Λειτουργία Εξεταςτικϊν 
Κζντρων. 

Αγγελικι  Χρονοποφλου 
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ02, 4ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 

Τα Βαθμολογικά Κζντρα: οργάνωςη και 
λειτουργία. 

Γιϊργοσ  Μπαλαμϊτθσ 
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ 
Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ, 6ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ.  
Ευςτακία  Ηλιοποφλου 
Προϊςταμζνθ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά. 

Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ και μαθητζσ/ 
μαθήτριεσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ή 

και αναπηρία. 

Μάνοσ  Σςαλαμανιόσ 
Διευκυντισ του Ψυχιατρικοφ Τμιματοσ 
Παιδιϊν-εφιβων και Διευκυντισ Ψυχιατρικοφ 
Τομζα του Γενικοφ Νοςοκομείου «Αςκλθπιείο 
Βοφλασ». 

Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ και Οικογζνεια. 

Αφρα Βαηαίου 
Ψυχολόγοσ  - Επιςτθμονικι υπεφκυνθ του 
Κζντρου Πρόλθψθσ (Κ.Π.) των Εξαρτιςεων & 
Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ 
"Ακθνά Πολφβουλοσ" (του Κ.Π. Ακινασ 
"Ακθνά Υγεία"). 

Άγχοσ - Αγωνίεσ - Εξετάςεισ: υποςτήριξη και 
(αυτο)φροντίδα των υποψηφίων ςτισ 

Πανελλαδικζσ. 

 
 

 



 

 

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

Ειςιγθςθ: «Πϊσ επιλζγονται τα θζματα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων; Το θεςμικό πλαίςιο και  
η εφαρμογή του ςτην πράξη». 
Γιάννθσ Θωμαΐδθσ, Δρ. Μακθματικϊν – τ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Μακθματικϊν. 
Στθν ειςιγθςθ κα παρουςιάςουμε τθ διαδικαςία επιλογισ των κεμάτων ςτισ Πανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ, όπωσ προςδιορίηεται ςτθ νομοκεςία για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν και τισ 

αντίςτοιχεσ υπουργικζσ αποφάςεισ. Για να αναδείξουμε τισ ιδιαίτερεσ πτυχζσ αυτισ τθσ λεπτισ και 

επίμαχθσ διαδικαςίασ κα αναλφςουμε ζνα παράδειγμα από τισ πρόςφατεσ Πανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν.    

 
Ειςήγηςη : «Οργάνωςη και Λειτουργία Εξεταςτικϊν Κζντρων». 
Δζςποινα Αρηουμανίδου, Υποδιευκφντρια 2ου ΓΕ.Λ Χαλανδρίου. 
Κάκε εξεταςτικό κζντρο αποτελεί μια μονάδα και οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό μια ομάδα που 

εργάηεται για τθν ομαλι διεξαγωγι των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων. Τον θγετικό ρόλο ζχει θ 

Λυκειακι Επιτροπι, θ οποία μεριμνά για τον εξοπλιςμό του χϊρου, τθν κατανομι των 

υποψθφίων και των επιτθρθτϊν ςτισ αίκουςεσ, τθ διανομι των κεμάτων και τετραδίων, τθν 

παραλαβι των γραπτϊν δοκιμίων και τθν αποςτολι τουσ, τθν υγειονομικι αςφάλεια, κακϊσ και 

για τθν αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ. Οι επιτθρθτζσ από τθν άλλθ, όπωσ και οι 

υποψιφιοι, φροντίηουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ κακϊσ ορίηονται από τισ οδθγίεσ και τισ 

εγκυκλίουσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Ειςιγθςθ: «Τα Βαθμολογικά Κζντρα: οργάνωςη και λειτουργία». 
Αγγελικι  Χρονοποφλου, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ02, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 
Η ειςιγθςθ κα αςχολθκεί αφενόσ με το κεςμικό πλαίςιο, με βάςθ το οποίο οργανϊνονται και 

λειτουργοφν τα Βακμολογικά Κζντρα, κακϊσ και τα προςαρτθμζνα ςε αυτά Ειδικά Εξεταςτικά, 

αφετζρου με τθν πρακτικι και ουςιαςτικι λειτουργία τουσ και τθν ιδιαίτερθ ςυνειςφορά τουσ ςτθ 

διεκπεραίωςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ των Πανελλαδικϊν εξετάςεων. Θα ςτακεί, επίςθσ, ςτθν αξία 

του καλοφ κλίματοσ ωσ βαςικισ προχπόκεςθσ για τθν ομαλι και αξιόπιςτθ λειτουργία τουσ. 

 
Ειςιγθςθ: «Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ και μαθητζσ /μαθήτριεσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ή 
και αναπηρία». 
Γιϊργοσ Μπαλαμϊτθσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ 
Εκπαίδευςθσ, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ.  
Ευςτακία  Ηλιοποφλου, Προϊςταμζνθ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά. 
Στθν ειςιγθςθ-παρουςίαςθ εςτιάηουμε ςε κομβικά  ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν/μακθτριϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι και αναπθρία ςτισ Πανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ. Σθμαντικι διάςταςθ του κζματοσ αποτελεί το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τουσ 

όρουσ, τισ προχποκζςεισ, τθ διαδικαςία και τουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ των μακθτϊν / μακθτριϊν 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία. Ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτο νομοκετικό 

πλαίςιο που αφορά ςτον ρόλο των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι 

υποςτιριξθ των μακθτϊν/μακθτριϊν κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ που αφορά ςτθ διαχείριςθ τθσ 

φλθσ. 

 



 

 
 
Ειςιγθςθ: «Πανελλαδικζσ εξετάςεισ και Οικογζνεια». 
Μάνοσ Σςαλαμανιόσ, Διευκυντισ του Ψυχιατρικοφ Τμιματοσ Παιδιϊν-εφιβων και Διευκυντισ 
Ψυχιατρικοφ Τομζα του Γενικοφ Νοςοκομείου «Αςκλθπιείο Βοφλασ». 
Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ είναι ζνα  ςταυροδρόμι. Είναι το ςθμείο που ςυναντιόνται τα όνειρα, 

οι φιλοδοξίεσ, τα «κζλω», οι φόβοι, οι ικανότθτεσ, τα όρια (ψυχικά και οικονομικά) κάκε 

ελλθνικισ οικογζνειασ. Ζνα ςθμείο ςυνάντθςθσ προςϊπων-πρωταγωνιςτϊν  που εκτόσ από τον 

ζφθβο ι τθν ζφθβθ που ςυμμετζχει ςε αυτζσ τισ εξετάςεισ υπάρχουν και αρκετοί 

ςυμπρωταγωνιςτζσ (γονείσ, αδζρφια, ςυγγενείσ) με κετικι ι αρνθτικι ςυνειςφορά. Στθν 

παρουςίαςθ κα  αναπτυχκοφν οι ανωτζρω καταςτάςεισ και κα προτακοφν τρόποι,  ϊςτε όλοι να 

ζχουν τθν καλφτερθ δυνατι κετικι  ςυνειςφορά. 

 
Ειςιγθςθ:  «Άγχοσ - Αγωνίεσ - Εξετάςεισ: υποςτήριξη και (αυτο)φροντίδα των υποψηφίων ςτισ 
Πανελλαδικζσ». 
Αφρα Βαηαίου, Ψυχολόγοσ -Επιςτθμονικι υπεφκυνθ του Κζντρου Πρόλθψθσ (Κ.Π.) των 
Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ "Ακθνά Πολφβουλοσ" (του Κ.Π. Ακινασ 
"Ακθνά Υγεία"). 
Η παροφςα ειςιγθςθ εςτιάηει ςτισ ςτρατθγικζσ ψυχοκοινωνικισ ενδυνάμωςθσ των υποψθφίων 

κατά τθ διάρκεια των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων με τθν προςζγγιςθ τθσ πρωτογενοφσ και 

κακολικισ πρόλθψθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, επιχειρείται μια ςυνοπτικι αναφορά ςτισ γνωςτικζσ, 

ςυναιςκθματικζσ και ςυμπεριφορικζσ διαςτάςεισ του άγχουσ κακϊσ και ςτισ πρακτικζσ 

αντιμετϊπιςισ του. Η ζννοια τθσ φροντίδασ των υποψθφίων από το ςφςτθμα υποςτιριξισ τουσ 

(Γονείσ /ι  και άλλα πρόςωπα φροντίδασ από το οικογενειακό περιβάλλον, Εκπαιδευτικοί) κακϊσ 

και θ φροντίδα εαυτοφ, αναδφονται ωσ κεντρικζσ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

 
 


