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Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή της Έρευνας PISA 2022 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 169961/28-12-2021 έγγραφο 

 
H Διεθνής Έρευνα PISA (Programme for International Student Assessement) θα διεξαχθεί στη 

χώρα μας από 15-3-2022 έως 15-4-2022.  

Θα συμμετάσχουν 255 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, (Γυμνάσια, 

ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), σε κάθε ένα από τα οποία θα πάρουν μέρος το πολύ 35 μαθητές. 

Η Έρευνα αποτελείται από ένα Γνωστικό Τεστ και ένα Ερωτηματολόγιο και διαρκεί συνολικά 

τέσσερις ώρες. Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των αντίστοιχων σχολείων, σε μία ή περισσότερες ημέρες, ανάλογα με 

τον αριθμό των επιλεγμένων μαθητών και τον αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών. 

Κάθε μαθητής θα συμπληρώνει το Τεστ και το Ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή, τοπικά, με 

χρήση ενός προεγκατεστημένου ειδικού λογισμικού. Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου και θα πρέπει να 

πιστοποιηθούν για την καταλληλότητά τους με χρήση έτερου ειδικού λογισμικού. 

Κάθε σχολείο θα πρέπει να ολοκληρώσει την εξέταση όλων των επιλεγμένων μαθητών του το 

πολύ σε πέντε (5) ημέρες. Άρα, τα σχολεία με 35 επιλεγμένους μαθητές θα χρειάζονται τουλάχιστον 

επτά (7) κατάλληλους υπολογιστές. 

Εάν κάποια σχολεία δεν έχουν την απαιτούμενη υποδομή, θα πρέπει να τους παραχωρηθεί 

εξοπλισμός από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,         11-01-2022 
Αρ. Πρωτ.       2484/ΓΔ4 

Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης 

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ.: 

 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  

 Συντονιστές Εκπ/κού Εργου Δ.Ε. (μέσω 
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
info@iep.edu.gr 

 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου  
Τηλέφωνο: 2103443422 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 
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Εναλλακτικά, και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, μπορεί να τους παραχωρηθεί κατάλληλο 

εργαστήριο από συστεγαζόμενο ή γειτονικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος κριθεί ενδεδειγμένος. 

 

Παρακαλείσθε  

1. Να ορίσετε αρμόδιους υπαλλήλους στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

οποίοι θα διαχειρίζονται τα αιτήματα των σχολείων της αρμοδιότητάς σας σε περίπτωση που 

αντιμετωπίσουν τεχνικό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Τεστ και θα μεσολαβούν για την εξεύρεση 

κατάλληλου εξοπλισμού ή/και χώρου. 

2. Να επικοινωνήσετε με τα σχολεία του δείγματος της αρμοδιότητάς σας για να καλύψετε 

τυχόν ανάγκες τους. 

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις των υπολογιστών προκειμένου να υποστηρίζουν το λογισμικό της 

Έρευνας είναι: 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 7, 8, 10 ή 11 

• Ταχύτητα επεξεργαστή (CPU): Τουλάχιστον 1500 MHz 

• Εγκατεστημένη μνήμη (RAM): Τουλάχιστον 1280 ΜΒ 

• Διαθέσιμη μνήμη (RAM) για την εκτέλεση της εφαρμογής: Τουλάχιστον 878 ΜΒ  

• Ανάλυση οθόνης: Τουλάχιστον 1024px x 768px (πλάτος x ύψος) 

 
Το ΙΕΠ θα διαφυλάξει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που θα πάρουν 

μέρος στην έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλ. 2131335503, 2131335553). 

 

 

 

 

 
Εσωτ. Διανομή 

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄ 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Τμ. Α΄ 

 Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

 Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

ZΩΗ ΜΑΚΡΗ 
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