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          ΠΡΟΣ:   1) α) Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. – Δ/νση  Δικτύου (Υπόψη κ. κ. Τζεβελέκου, Γιαλκέτση) 
                                   Email: a.tzevelekos@deddie.gr, a.gialketsi@deddie.gr 

                           β) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Υπόψη κ. κ. Αθανασόπουλου, Κουτεντάκη) 

                                   Email:  m.koutentaki@deddie.gr, Di.Athanasopoulos@deddie.gr 

           2) Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – Δ/νση NETWORK AUTOMATED OPERATIONS ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ 
(Υπόψη κ. Ντάλα)  

                   Email:  gntalas@cosmote.gr 
 

      ΚΟΙΝ:  κ.κ. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης                                               

                   κ.κ. Δ/ντές  Δ/βάθμιας Εκπ/σης                                                           

 
         

ΘΕΜΑ : Συνδρομή για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 (εξετάσεις ειδικών και μουσικών 
μαθημάτων). 

Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας προς την υπηρεσία σας και ενόψει των 
πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, σας κοινοποιούμε: 

 Α) το πρόγραμμα των εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων από 18-6-2022 έως 30-6-2022.  

Β) τα Βαθμολογικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που θα 
λειτουργήσουν από 18-6-2022 έως 08-7-2022 σε 24ωρη βάση και τα Βαθμολογικά Κέντρα 
Μουσικών Μαθημάτων (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που θα λειτουργήσουν από 25-6-2022 ως 04-
7-2022 σε 24ωρη βάση. 

Γ) τα εξεταστικά κέντρα του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών σε όλη την Ελλάδα (ημέρα εξέτασης 
Σάββατο 18-6-2022 και ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. ως 13:00 μ.μ.). 

Δ) τα εξεταστικά κέντρα των λοιπών ειδικών μαθημάτων (πλην Αγγλικών), στα οποία εξετάζεται 
κάποιο ειδικό μάθημα μία συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (πρωί ή απόγευμα)  σύμφωνα με το 
συνημμένο πρόγραμμα (Α). 

Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν πρωί και μόνο στις 24/6 και 25/6 θα γίνουν απόγευμα και μεσημέρι 

αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί στα εξεταστικά κέντρα, όπως 

αυτά ορίζονται στους πίνακες  που σας κοινοποιούμε. Παρακαλούμε κατά τις ημέρες διεξαγωγής των 

εξετάσεων, τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 06.00 μέχρι τις 10.30 το πρωί, από τις 13.30 

μέχρι τις 17.30 το απόγευμα ΜΟΝΟ για την Παρασκευή 24-6-2022 και από τις 09.30 μέχρι και τις 

13.30 το μεσημέρι ΜΟΝΟ για το Σάββατο 25-6-2022  που θα γίνεται η μετάδοση των θεμάτων, να 

ληφθεί μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος και να 

μη γίνονται διακοπές ρεύματος αλλά και να αποκαθίστανται άμεσα τυχόν βλάβες, προκειμένου να μην 

υπάρξει πρόβλημα στη μετάδοση των θεμάτων με το νέο σύστημα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  
                        ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                                          ΤΜΗΜΑ Α’  
                                               ------ 

            
                                
                                 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                      Μαρούσι,  15 -  6 - 2022   

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 
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Εmail: dtsolka@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Δέσποινα Τσόλκα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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mailto:a.tzevelekos@deddie.gr
mailto:a.gialketsi@deddie.gr
mailto:m.koutentaki@deddie.gr
mailto:Di.Athanasopoulos@deddie.gr
mailto:gntalas@cosmote.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:dtsolka@minedu.gov.gr


  

Ευχαριστούμε για την ως τώρα συνεργασία.  

 

                                                                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  

                                                                                                                        ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 

 

 

 

 Συνημμένα : Α) πρόγραμμα Β) Εξετ/κά Κέντρα ειδικών και μουσικών μαθημάτων, Βαθμ/κά Κέντρα 

ειδικών μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων Γ) Εξετ/κά Κέντρα Αγγλικών σε όλη την Ελλάδα. 

 

 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφ. κ. Υπουργού  2) Γ. Γ. ΑΒΕΕΑ  3) Γεν. Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, 

Υποδομών και Εξετάσεων  4) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄, Β΄  
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