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Πάτρα 21/06/11 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ  

ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

 

Δήλωζη ηξρ Πεοιθεοειακξύ Διερθρμηή Π/θμιαπ και Δ/θμιαπ 

Εκπαίδερζηπ Δρηικήπ Ελλάδξπ κ.Παμαγιωηόπξρλξρ Γιώογξρ 

ζςεηικά με ηημ αμακξίμωζη ηωμ απξηελεζμάηωμ ηωμ 

Παμελλαδικώμ Ενεηάζεωμ 

 

 

Η αμακξίμτζη από ηξ Υπξρογείξ Παιδείαπ Δία Βίξρ 

Μάθηζηπ και Θοηζκερμάητμ ητμ βαθμξλξγικώμ επιδόζετμ ητμ 

ρπξσηθίτμ για ηημ Τοιηξβάθμια Εκπαίδερζη και η αμάοηηζή ηξρπ 

ζηα Λύκεια ηηπ ςώοαπ ηη Δερηέοα 20 Ιξρμίξρ 2011, ζημαηξδξηεί 

όηι έμαπ αγώμαπ μακούπ και επίπξμξπ, ηξμ ξπξίξμ καηέβαλαμ ξι 

μαθηηέπ και μαθήηοιεπ ηηπ ςώοαπ μαπ, έθηαζε ζηξ ηέλξπ. Έμαπ 

αγώμαπ πξρ ξδηγεί ζηημ καηάκηηζη ηηπ γμώζηπ και ζρμάμα ζηη 

ζύμδεζη ηξρ ζςξλείξρ με ηξ Παμεπιζηήμιξ και καη’ επέκηαζη με 

ηημ αγξοά εογαζίαπ. 

Σε όλη ηη διάοκεια ηξρ ζςξλικξύ έηξρπ πξρ διαμύζαμε, ξι 

μαθηηέπ και μαθήηοιεπ εογάζηηκαμ με απξθαζιζηικόηηηα και 
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επιμξμή ώζηε μα επιηύςξρμ ηξ καλύηεοξ δρμαηό απξηέλεζμα. Σηη 

διαδοξμή ηξρπ αρηή δεμ ήηαμ μόμξι ηξρπ, είςαμ ζρμξδξιπόοξ ηξρπ 

γξμείπ και ηξρπ εκπαιδερηικξύπ ηξρπ. Επιπλέξμ, ηξ Υπξρογείξ 

Παιδείαπ με ηημ ρπξδειγμαηική ποξεηξιμαζία ητμ ενεηάζετμ και 

ηημ όλη ρπξζηηοικηική ξογάμτζη, ζρμέβαλε επιηρςώπ ώζηε η 

διαδικαζία μα ρλξπξιηθεί καηά ηξμ καλύηεοξ δρμαηό ηοόπξ.  

Με δεδξμέμα ηξμ ζεβαζμό και ηημ εκηίμηζή μξρ ποξπ ηξρπ 

μαθηηέπ και ηιπ μαθήηοιεπ, πξρ είμαι ηξ μέλλξμ ηξρ ηόπξρ μαπ, 

ηξρπ παοαιμώ μα ποξςτοήζξρμ ζηημ επιλξγή ητμ ζςξλώμ 

επιλξγήπ ηξρπ με πεοίζκεση, ρπερθρμόηηηα, ζύμεζη και οεαλιζμό. 

Τξρπ ζρμβξρλεύτ μα απξθαζίζξρμ, έςξμηαπ τπ γμώμξμα ηόζξ ηη 

βαθμξλξγία ηξρπ όζξ και ηιπ κλίζειπ, ηιπ επιθρμίεπ, ηα 

εμδιαθέοξμηα και ηιπ δρμαηόηηηέπ ηξρπ. 

Ωπ Πεοιθεοειακόπ Διερθρμηήπ διαβεβαιώμτ ηξρπ μαθηηέπ 

και ηιπ μαθήηοιεπ όηι όλεπ ξι Διερθύμζειπ και ηα Γοαθεία 

Δερηεοξβάθμιαπ Εκπαίδερζηπ, ξι Διερθρμηέπ και ξι εκπαιδερηικξί 

ητμ Λρκειακώμ μξμάδτμ πξρ αμήκξρμ ζηημ Πεοιθεοειακή 

Διεύθρμζη Εκπαίδερζηπ Δρηικήπ Ελλάδαπ, είμαι ζε εηξιμόηηηα και 

εγοήγξοζη για ηημ άσξγη διεκπεοαίτζη ηηπ διαδικαζίαπ ρπξβξλήπ 

ητμ Μηςαμξγοαθικώμ Δεληίτμ. Επιπλέξμ, ζηξ διαδικηρακό ηόπξ 

ηξρ Υπξρογείξρ καθώπ και ηηπ Πεοιθεοειακήπ Διεύθρμζηπ 

Εκπαίδερζηπ Δρηικήπ Ελλάδξπ ρπάοςξρμ όλεπ ξι απαοαίηηηεπ 

πληοξθξοίεπ και ξδηγίεπ για ηημ ξοθή ζρμπλήοτζη ηξρ 

μηςαμξγοαθικξύ από ηξρπ ρπξσηθίξρπ, καθώπ και έμα βίμηεξ με 
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ποξζξμξίτζη ζρμπλήοτζηπ, ώζηε ξι εμδιαθεοόμεμξι μα είμαι 

απξλύητπ ζίγξροξι όηι ζρμπληοώμξρμ ηξ μηςαμξγοαθικό  ηξρπ με 

ηξμ καηάλληλξ ηοόπξ. 

Εύςξμαι, ζε όλξρπ ηξρπ ρπξσηθίξρπ ηηπ Πεοιθέοειαπ, καλά 

απξηελέζμαηα και ερόδτζη ητμ ποξζπαθειώμ ηξρπ. 

 

 

 

 

 

 

Ο Περιθερειακός Δ/νηής Π/θμιας & 

Δ/θμιας Εκπ/ζης Δσηικής Ελλάδας 

 

 

Παναγιωηόποσλος Γεώργιος 

 

 


