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                                                      Δεληίξ Τύπξυ 

Με επιηυχία ξλξκληοώθηκε η ποώηη ημέοα ηωμ Παμελλαδικώμ 

ενεηάζεωμ ζηη Δυηική Ελλάδα 

 

Με επηηοπία μιμθιενώζεθε ε πνώηε εμένα ηςκ εηζαγςγηθώκ 

ελεηάζεςκ ηςκ οπμρεθίςκ γηα ηεκ Τνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε με 

πνώημ μάζεμα πνμξ ελέηαζε ηε Νεμειιεκηθή Γιώζζα. Ο 

Πενηθενεηαθόξ Δηεοζοκηήξ Πνςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ θ. Γηώνγμξ Πακαγηςηόπμοιμξ 

βνέζεθε ζημ 1μ ΓΓΛ Πάηναξ ζηεκ Ακζμύπμιε, πνμθεημέκμο κα 

εθθνάζεη ηηξ εοπέξ ημο ζε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη κα 

δηαβεβαηώζεη γηα ηεκ οπμδεηγμαηηθή πνμεημημαζία θαη μνγάκςζε 

ηςκ ελεηάζεςκ.  

Η δηελαγςγή ηςκ ελεηάζεςκ ημο πνώημο μαζήμαημξ επηβεβαίςζε 

ηεκ άνηηα θαη ζοζηεμαηηθή πνμεημημαζία πμο πνμεγήζεθε από ημ 

Υπμονγείμ Παηδείαξ, Δηα Βίμο Μάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηςκ, ηεκ 

Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ θαη ηηξ 

Δηεοζύκζεηξ Γθπαίδεοζεξ ηεξ Πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ. 

Πανάιιεια, θαη ε εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα, πνάηημκηαξ ημ θαζήθμκ 

ηεξ, ζηάζεθε ανςγόξ ζηεκ μνγάκςζε ηςκ ελεηάζεςκ θαη ζοκέβαιε 

εκενγά ζηεκ επηηοπή έθβαζε ηεξ δηαδηθαζίαξ. Σε όια ηα 

ελεηαζηηθά θέκηνα ηεξ πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ, επηθνάηεζε 



θιίμα ενεμίαξ θαη ζογθέκηνςζεξ, πνμθεημέκμο κα ακηαπελέιζμοκ 

μη μαζεηέξ ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ ελέηαζεξ. 

Τα ελεηαζηηθά θέκηνα όπμο δηελάγμκηαη μη ελεηάζεηξ είκαη: 35 

ζηεκ Απαΐα, 24 ζηεκ Ηιεία θαη 23 ζηεκ Αηηςιμαθανκακία. 

Πανάιιεια, πναγμαημπμημύκηαη ελεηάζεηξ γηα ημοξ θοζηθώξ 

αδύκαημοξ μαζεηέξ ζε ηνία (3) βαζμμιμγηθά θέκηνα ηεξ 

Πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ, έκα ζε θάζε κμμό. Οη μαζεηέξ πμο 

πνμζήιζακ ζηηξ ελεηάζεηξ ήηακ: 2.589 ζηεκ Απαΐα, εκώ 

απμοζίαδακ 52, ζηεκ Αηηςιμαθανκακία πανμοζηάζηεθακ 1.818 

μαζεηέξ θαη μη απόκηεξ ήηακ 27, θαη ζηεκ Ηιεία μη πανόκηεξ ήηακ 

1.056 εκώ απμοζίαδακ 12 μαζεηέξ. Ακαθμνηθά με ημοξ θοζηθώξ 

αδύκαημοξ μαζεηέξ, ζηεκ Απαΐα πνμζήιζακ 89, εκώ απμοζίαδε 

έκαξ (1), θαη ζηεκ Αηηςιμαθανκακία πανόκηεξ ήηακ 12 θαη έκαξ (1) 

απώκ. Γπηπνόζζεηα, ζηεκ Ηιεία θαη μη 10 οπμρήθημη ήηακ 

πανόκηεξ. 

Γοπή γηα ηε ζοκέπεηα ηςκ ελεηάζεςκ είκαη ε δηαηήνεζε ήπημο 

θιίμαημξ ζε όια ηα ελεηαζηηθά θέκηνα, πνμθεημέκμο κα εομδςζμύκ 

μη θανπμί ηεξ πνμζπάζεηαξ όιςκ ηςκ οπμρεθίςκ θαη κα 

εθπιενςζμύκ μη πνμζδμθίεξ ημοξ. Γηδηθόηενα, μ θ. 

Πακαγηςηόπμοιμξ επεζήμακε: «Με ηεκ εοθαηνία ηεξ έκανλεξ ηςκ 

ελεηάζεςκ εηζαγςγήξ ζηεκ Τνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε, εθθνάδς ηηξ 

εηιηθνηκείξ θαη εγθάνδηεξ εοπέξ μμο γηα θαιή επηηοπία θαη δύκαμε 

ζηεκ πνμζπάζεηα ηςκ μαζεηώκ. Σήμενα, μη ελεηαδόμεκμη μαζεηέξ 

θαιμύκηαη μέζα από ηηξ ζοιιμγηθέξ δηαδηθαζίεξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 

ζοζηήμαημξ αιιά θαη ηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ επηιμγέξ, κα 

ζεμειηώζμοκ ηε μειιμκηηθή ημοξ πμνεία θαη ακάπηολε. Σε αοηή 

ηεκ θνίζημε δηαδηθαζία, ε πμιηηεία, ε εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα θαη μη 

γμκείξ είκαη ζοκμδμηπόνμη ζημκ επίπμκμ αγώκα ηςκ μαζεηώκ. Να 

είζηε όιμη βέβαημη γηα ηεκ οπμδεηγμαηηθή μνγάκςζε θαη ηεκ 

απνόζθμπηε δηεκένγεηα ηςκ ελεηάζεςκ».  

 

 


