
 
 

 

 ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςτθν ενθμερωτικι διαδικτυακι ςυνάντθςθ τθσ ΠΔΕ Αττικισ, με κζμα: 
                                                        «Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ  2021» .  
               

Ενόψει  των  Πανελλαδικϊν εξετάςεων θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ διοργανϊνει διαδικτυακι ενθμερωτικι ςυνάντθςθ, με κζμα: «Πανελλαδικζς 

Εξετάσεις 2021». Η διαδικτυακι επιμόρφωςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ηωντανι αναμετάδοςθ μζςω 

του YouTube τθν : 

Σετάρτθ 9  Ιουνίου 2021 και ϊρεσ 18:30 - 21:00. 

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

προςωπικό), ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και γονείσ. Η εν λόγω ςυνάντθςθ αποβλζπει ςτθν αςφαλι 

ςυμμετοχι των υποψθφίων και όλων των εμπλεκομζνων ςτισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ, ςτθ 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. 

το πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ ερωτθμάτων, ςτθν 

οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ 

ειςθγθτζσ μζχρι τθ Δευτζρα 7-6-2021 και ϊρα 11:00 π.μ,  επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/o2tEfhBfHFPB3Tcx7 
 

 

 

                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ   
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                             

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Γ’  

 

Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα 15-17  

Σ.Κ. 11521. Ακινα 

Ιςτοςελίδα: www.attik.pde.sch.gr  

E-mail: mail@attik.pde.sch.gr  

Πλθροφορίεσ: Αλ.  αρδζλθ 

Σθλ:  210 6450 254 

 

 

  

 

 

Ακινα,  3-6-2021 

Αρικ. Πρωτ. :  Φ.15.2/9370 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

 
 
-  Δ.Π.Ε,  Δ.Δ.Ε  Αττικισ. 
- χολικζσ Μονάδεσ Π/κμιασ και 
   Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ  (μζςω των 
   οικείων Διευκφνςεων  Εκπαίδευςθσ). 
-  ΠΕΚΕ Αττικισ.  
-  ΚΕΤ. 
-  ΕΠ. 
 - ΚΠΕ. 
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Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. Διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ κα 

δϊςουν οδθγίεσ και ςυςτάςεισ για πρακτικά κζματα αςφάλειασ  και υγιεινισ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

Επίςθσ, κα αναφερκοφν ςε τρόπουσ  διαχείριςθσ του άγχουσ των μακθτϊν/μακθτριϊν  και  διατιρθςθσ 

τθσ καλισ  ψυχολογικισ τουσ κατάςταςθσ.  

Για να παρακολουκιςετε τθν επιμορφωτικι εκδιλωςθ ηωντανά, δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το κανάλι 

τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouΣube.: 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ1 

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

ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ με ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/Me2F1cTqEUmfe1iY7 

χρθςιμοποιϊντασ  το  θλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail)  τθσ εγγραφισ  τουσ.  Η φόρμα   αυτι   κα 
ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 

 

Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι .  

 
 
υνθμμζνα : Σο πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ. 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                             
 

  
Ακριβζσ αντίγραφο 
Η Προϊςταμζνθ του 
Σμιματοσ Γ’  
 
 
Αμαλία Κολοβοφ 
 

 
 

                                                 
1
 Η Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ δεν αποςτζλλεται με email, αλλά οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να τθν 

παραλάβουν θλεκτρονικά, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου pdf, λίγεσ θμζρεσ μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
εκδιλωςθσ κάνοντασ χριςθ τθσ ειδικισ εφαρμογισ ςτον ιςτότοπο τθσ ΠΔΕ Αττικισ και ςτο Μενοφ:  
Ε-Τπθρεςίεσ-> Βεβαιϊςεισ Διαδικτυακϊν Επιμορφϊςεων. 

 Ο   Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

 

 

Δρ  Γεϊργιοσ Κόςυβασ 

 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://forms.gle/Me2F1cTqEUmfe1iY7


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΓΓεεϊϊρργγιιοοσσ    ΚΚόόςςυυββαασσ  

Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

ΚΚααλλοομμοοίίρραα    ΜΜααρροοφφγγκκαα  

Προϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ψθφιακϊν 

υςτθμάτων, Τποδομϊν και Εξετάςεων, ΤΠΑΙΘ. 

Χαιρετιςμόσ. 

ΆΆρρττεεμμιισσ  ΣΣςςίίττςςιικκαα  

Αναπλ. Κακθγιτρια Παιδιατρικισ-Εφθβικισ Ιατρικισ 

ΕΚΠΑ,  Επιςτ. Τπεφκυνοσ Μονάδασ Εφθβικισ Τγείασ 

(Μ.Ε.Τ.), Βϋ Παιδιατρικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Διευκφντρια 

ΠΜ "τρ. Αναπτυξιακισ και Εφθβικισ Τγείασ". 

Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Εφθβικισ Ιατρικισ 

(Ε.Ε.Ε.Ι.) 

Ενδυνάμωςθ των υποψθφίων για τισ 

Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ. 

ΔΔρρ  ΔΔθθμμιιττρριιοοσσ  ΠΠααρρααςςκκεευυιισσ                                                                                

Αναπλ. Κακθγθτισ Επιδθμιολογίασ – Προλθπτικισ  

Ιατρικισ, Εργαςτιριο Τγιεινισ Επιδθμιολογίασ 

και Ιατρικισ τατιςτικισ, Ιατρικι χολι, ΕΚΠΑ. 

Μζλοσ τθσ ομάδασ εργαςίασ με αντικείμενο τθν 

επιςκόπθςθ των επιςτθμονικϊν δεδομζνων και των 

εξελίξεων τθσ επιδθμίασ του Covid-19. 

υνοπτικζσ οδθγίεσ για τον COVID-19  προσ τθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

 

 

ΧΧρριιςςττοοσσ  ΝΝττόόνναασσ  

Προϊςτάμενοσ του 1ου ΚΕΤ Α’ Ακινασ. Ο ρόλοσ του ΚΕΤ ςτισ Εξετάςεισ υποψθφίων με  

αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

ΜΜααρρίίαα  ΜΜππααννττιι      

Διευκφντρια 1ου Λυκείου Αλίμου. 
Η  λειτουργία του Εξεταςτικοφ Κζντρου (Ε.Κ.) 

και τθσ Λυκειακισ  Επιτροπισ Εξετάςεων 

(Λ.Ε.Ε.). 

ΧΧρριιςςττίίνναα  ΠΠααππααηηιιςςθθ  

υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου (κλ. ΠΕ04) 

Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, 2ο ΠΕΚΕ Αττικισ. 

 

Η λειτουργία και οργάνωςθ των Βακμολογικϊν 

Κζντρων (Β.Κ). 
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