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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μήμρμα ηξρ Πεοιθεοειακξύ Διερθρμηή Π/θμιαπ και Δ/θμιαπ
Εκπαίδερζηπ Δρηικήπ Ελλάδαπ κ. Παμαγιωηόπξρλξρ Γιώογξρ
για ηξρπ ρπξψήθιξρπ ηωμ Παμελλαδικώμ Ενεηάζεωμ
Αγαπεημί μαζεηέξ –ηνηεξ,
Με ηεκ εοθαηνία ηεξ έκανλεξ ηςκ ελεηάζεςκ εηζαγςγήξ ζηεκ
Τνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε, εθθνάδς ηηξ εηιηθνηκείξ θαη εγθάνδηεξ
εοπέξ μμο γηα θαιή επηηοπία θαη δύκαμε ζηεκ πνμζπάζεηά ζαξ.

Σε μηα επμπή πμιιαπιώκ θαη ζεμακηηθώκ πνμθιήζεςκ, θαιείζηε
μέζα

από

ζοζηήμαημξ

ηηξ
αιιά

ζοιιμγηθέξ
θαη

ηηξ

δηαδηθαζίεξ

ημο

εθπαηδεοηηθμύ

πνμζςπηθέξ

ζαξ

επηιμγέξ,

κα

ζεμειηώζεηε ηε μειιμκηηθή ζαξ πμνεία θαη ακάπηολε. Η πενίμδμξ
ηςκ ελεηάζεςκ απμηειεί μηα μεηαβαηηθή θαμπή ζηε δςή ζαξ, αθμύ
ηοπηθά

θαη μοζηαζηηθά

είκαη μ επίιμγμξ

μηαξ

πμιύπνμκεξ

μαζεζηαθήξ πμνείαξ θαη ε έκανλε εκόξ κέμο θύθιμο γηα ηεκ
εθπιήνςζε ηςκ μκείνςκ, ηςκ επηζομηώκ θαη ηςκ πνμζδμθηώκ ζαξ
ζημκ θόζμμ ηςκ εκειίθςκ.
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Η δηαδηθαζία ηςκ ελεηάζεςκ απμηειεί μμκαδηθή ζογθονία, θαζώξ
είκαη ημ εηζηηήνημ γηα ηεκ έκανλε μηαξ κέαξ, ειπηδμθόναξ δςήξ. Ο
ζοκεηδεηόξ

αγώκαξ

με

επημμκή,

αηζημδμλία,

ζζέκμξ

θαη

απμθαζηζηηθόηεηα γηα ηεκ θαηάθηεζε ηεξ επηηοπίαξ, ζα ζαξ
μδεγήζεη ζημοξ δνόμμοξ ηεξ επαγγειμαηηθήξ θαη θμηκςκηθήξ
θαηαλίςζεξ.

Σε αοηή ηεκ θνίζημε θαη επίπμκε πνμζπάζεηα, ε πμιηηεία, ε
εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα θαη μη γμκείξ ζαξ είκαη ζοκμδμηπόνμη θαη
ανςγμί ζαξ, γηα ηεκ επίηεολε εκόξ επμηθμδμμεηηθμύ μέιιμκημξ ζε
έκα ακηαγςκηζηηθό πενηβάιιμκ με θεκηνηθό ζηόπμ ηεκ είζμδό ζαξ
ζημκ αθαδεμασθό πώνμ θαη θαη’ επέθηαζε ζημκ επαγγειμαηηθό
ζηίβμ. Με ηεκ αδηάιεηπηε ζομβμιή θαη ζομπανάζηαζε ηςκ
δαζθάιςκ ζαξ, έπεηε ηα πκεομαηηθά εθόδηα θαη ημ ροπηθό ζζέκμξ
κα

αγςκηζηείηε

γηα

ημ

θαιύηενμ

δοκαηό

απμηέιεζμα.

Γπηπνμζζέηςξ, ε αμένηζηε οπμζηήνηλε θαη ε εζηθή θαη ροπμιμγηθή
οπμβμήζεζε ηςκ γμκέςκ ζαξ, εκηζπύμοκ απμθαζηζηηθά ηεκ
εθηέιεζε ημο ορειμύ θαζήθμκηόξ ζαξ.

Με δεδμμέκα ημ δηανθέξ εκδηαθένμκ ηεξ πμιηηηθήξ εγεζίαξ ημο
ΥΠΔΒΜΘ γηα ηα εθπαηδεοηηθά δνώμεκα θαη ηεκ εδναίςζε ημο
Νέμο Σπμιείμο με ημ μαζεηή κα πνςηαγςκηζηεί ζηεκ παηδεοηηθή
δηαδηθαζία, δηαβεβαηώκς γηα ηεκ οπμδεηγμαηηθή πνμεημημαζία, ηεκ
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μιμθιενςμέκε μνγάκςζε θαη ηεκ απνόζθμπηε δηαδηθαζία ηςκ
ελεηάζεςκ.

Καηακμώκηαξ ηηξ επίπμκεξ πνμζπάζεηέξ ζαξ θαη ημκ αγώκα αοηόκ
ημο

«θαιμύ

θαγαζμύ»

πνμθεημέκμο

κα

εηζαπζείηε

ζηεκ

Τνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε, ζαξ εύπμμαη θάζε επηηοπία θαη θαιή
ζηαδημδνμμία ζημ κέμ ζαξ λεθίκεμα.
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