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ΘΕΜΑ:  «Διευκόλυνςη Τποψηφίων Πανελλαδικϊν Εξετάςεων 2022, ςτισ Επαναληπτικζσ 

Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, ςτα Ειδικά  Μαθήματα, ςτισ τρατιωτικζσ χολζσ και 

ςτισ  χολζσ Λιμενικοφ ϊματοσ». 

 

Εν όψει τθσ ζναρξθσ των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων του 2022, ςασ ενθμερϊνουμε ότι 

πρόκειται να μεταβοφν μακθτζσ μαηί με τουσ ςυνοδοφσ τουσ, κακϊσ και μακθτζσ με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μαηί με τουσ ςυνοδοφσ τουσ, από όλθ τθν Κριτθ (Λαςίκι, Ηράκλειο, 

Ρζκυμνο, Χανιά) ςε  εξεταςτικά κζντρα τθσ Ακινασ προκειμζνου να ςυμμετζχουν: 

α) ε Επαναληπτικζσ Πανελλήνιεσ Εξετάςεισ θμεριςιων και εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων 

που κα πραγματοποιθκοφν μζςα ςτον επτζμβριο του 2022 (το πρόγραμμα δεν ζχει 

ανακοινωθεί ακόμα). 

β) ε εξετάςεισ Ειδικϊν Μαθημάτων που κα πραγματοποιθκοφν από 18/06/2022 μζχρι  

30/06/2022 (ςυνημμζνο το πρόγραμμα). 

γ) τισ Προκαταρτικζσ Εξετάςεισ τρατιωτικϊν χολϊν και ςτισ χολζσ Λιμενικοφ ϊματοσ 

που κα πραγματοποιθκοφν μζχρι το τζλοσ Ιουλίου 2022 (το ακριβζσ πρόγραμμα 

ανακοινώνεται από την κάθε  Σχολή). 

Με δεδομζνθ τθ δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ που όλοι βιϊνουμε και κζλοντασ να 

ςτθρίξουμε ςε τοπικό επίπεδο τουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, είμαςτε βζβαιοι ότι 

με τθν κοινωνικι ευαιςκθςία που ςασ διακρίνει κα ανταποκρικείτε ανάλογα, μειϊνοντασ 

ικανοποιθτικά το χρθματικό ποςό των ειςιτθρίων μετάβαςθσ και επιςτροφισ  τουσ.    

Ελπίηουμε ότι κα ανταποκρικείτε και πάλι κετικά ςτο αίτθμα μασ και ςασ ευχαριςτοφμε εκ 

των προτζρων για τισ ενζργειεσ ςασ. 
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Με τθ δζςμευςθ ότι θ Τπθρεςία μασ κα πράξει τα δζοντα, είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για 

περαιτζρω διευκρινίςεισ και παρακαλοφμε για τθν απάντθςθ ςασ το ςυντομότερο δυνατό. 

 

ημείωςη: 

Εφόςον γίνει δεκτό το αίτθμα μασ, οι υποψιφιοι κατά τθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων κα 

επιδεικνφουν βεβαίωςθ από τα Λφκεια φοίτθςισ τουσ και τθν ταυτότθτα εξεταηομζνου –

υποψθφίου Πανελλθνίων Εξετάςεων. 
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