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Με την ψυχολογική επιβάρυνση μιας πρωτόγνωρης κατάστασης καλείστε από τη 
Δευτέρα 14 Ιουνίου, μέσα σε λίγες ώρες κάθε φορά, να δώσετε ένα προσωρινό τέλος 
μιας συστηματικής, κοπιώδους, πολύχρονης προσπάθειας και να χρωματίσετε την 
επιτυχία σας. 
 

Ζήσαμε μαζί σας μέρες δύσκολες, βρεθήκαμε σε συνθήκες απόλυτου εγκλεισμού και 
συνδιαλεχτήκαμε με τη μοναξιά, την αγωνία και το άγχος. Χάσαμε απρόσμενα τη 
ζωντανή αλληλεπίδραση και τη μαγεία της επαφής. Περάσαμε ώρες πολλές 
μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μας στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε 
«ανοικτή» την επικοινωνία… Κανένα όμως ψηφιακό «εργαλείο» δεν μπόρεσε ποτέ 
να αντικαταστήσει τη ζωντανή και δυναμική διδασκαλία μέσα στην τάξη. 
 
Αγαπημένα μας παιδιά, οι δυνατές μας ευχές να δώσουν ώθηση στα πιο όμορφα 
όνειρά σας και οι εξετάσεις αυτές να ανοίξουν νέους δρόμους στη ζωή σας .  Να 
ταξιδέψετε την πιο όμορφη θάλασσα…. Να σπουδάσετε αυτό που λέει η ψυχή σας, 
να εργαστείτε με τόλμη και σύνεση, να δημιουργήσετε, να διακριθείτε και να ζήσετε 
αληθινά.  
Καλή σας τύχη, παιδιά μας!!! 
 
Γενικές οδηγίες κατά την παραμονή σας  στο εξεταστικό μας κέντρο 
 

• Κάθε ημέρα των εξετάσεων, πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε μαζί σας εκτυπωμένο ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη 
βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test), το οποίο 
επιδεικνύετε σε μέλος της Λ.Ε.Ε. κατά την είσοδό σας στο εξεταστικό 
κέντρο. 

• Βεβαιωθείτε ακόμη ότι έχετε μαζί σας ταυτότητα (δεν είναι απαραίτητη), 
δελτίο εξεταζoμένου, στυλό, σβήστρα, νερό ή αναψυκτικό. 

• Κατά την προσέλευση και την αποχώρησή σας στο και από το εξεταστικό 
κέντρο κρατάτε συνεχώς την απόσταση ασφαλείας 1,5 μ. μεταξύ σας. 
Κρατάτε απόσταση 1,5 μ. και μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του 
σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς     σας έξω από το σχολείο. 

• Μπαίνοντας στην κεντρική είσοδο του εξεταστικού κέντρου, πλένετε τα 
χέρια σας στη βρύση της αυλής με υγρό κρεμοσάπουνο και νερό για 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, τα σκουπίζετε και πετάτε στον κάδο τη 
χειροπετσέτα. 

• Φοράτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο την προστατευτική σας μάσκα σε όλους 
τους χώρους του εξεταστικού μας κέντρου. 

• Πριν και μετά την είσοδο σας στην αίθουσα εξέτασης, χρησιμοποιείτε 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα και εισέρχεστε  πάντα με την καθοδήγηση
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του/της αρμόδιου/ας εκπαιδευτικού (Σε κάθε αίθουσα υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο 
διάλυμα) 

• Μέσα στην αίθουσα εξέτασης τα καθίσματα έχουν κενά μεταξύ τους, 
προκειμένου να διατηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μ.) σε όλη τη 
διάρκεια παραμονής σας στο σχολείο. 

• Κάθεστε στην ορισμένη από τον επιτηρητή/τρια σας θέση 

• Η επίσκεψή σας στην τουαλέτα γίνεται οργανωμένα και ελεγχόμενα χωρίς 
ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Κατά την επίσκεψή σας δεν θα ακουμπάτε στους 
τοίχους και θα πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά την έξοδό σας με υγρό 
κρεμοσάπουνο και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, τα σκουπίζετε και 
πετάτε στον κάδο τη χειροπετσέτα. 

• Βήχετε ή φτερνίζεσθε στον αγκώνα σας ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα 
πετάτε αμέσως σε κάδο απορριμμάτων. 

• Να μην βάζετε τα χέρια σας στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σας. 

• Να έχετε πάντα μαζί σας χαρτομάντηλα, νερό, στυλό και γομολάστιχα 

• Να μην ανταλλάσσετε αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό 
τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σας. 

• Να περιμένετε υπομονετικά τη σειρά σας 

• Τα παράθυρα θα παραμένουν ανοικτά σε όλη τη διάρκεια εξέτασης 

• Καλό είναι να έρχεστε εξοπλισμένοι με τα μέτρα ατομικής υγιεινής (γάντια, 
μάσκες, αντισηπτικά) 

• Σε περίπτωση που εμφανίσετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή να 
ενημερώσετε άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σας και να παραμείνετε στο 
σπίτι σας.  Εάν προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό τεστ, τότε 
ακολουθείτε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και θα έχετε την δυνατότητα, 
κατόπιν αίτησής σας, να λάβετε μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές 
εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του 
εργαστηριακού αποτελέσματος, από το οποίο προκύπτει αποδεδειγμένη 
νόσηση του ίδιου του υποψηφίου από COVID-19.  

• Εάν νιώσετε οποιοδήποτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας, μην 
διστάσετε να ενημερώσετε άμεσα την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου. 
Μην ξεχνάτε : η ΥΓΕΙΑ σας είναι πάνω από όλα. 
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Ειδικές οδηγίες κατά την παραμονή σας στο εξεταστικό μας κέντρο ΑΠΛΕΣ 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

• Υγιεινή διατροφή 

• Σωματική άσκηση 

• Κοιμήσου όσο χρειάζεσαι 

• Αισιοδοξία και Θετική Σκέψη 

Τη μέρα των εξετάσεων..... 
Ξύπνα νωρίς και απόλαυσε ένα δυναμωτικό πρωινό. 
Απόφυγε την πρωινή επανάληψη: δημιουργεί άγχος και σύγχυση. 

Απόφυγε τον σχολιασμό για πιθανές sos ερωτήσεις με συμμαθητές που μπορεί να 

σε αγχώσουν πριν την εξέταση 
Μείνε μόνος/η τα τελευταία λεπτά πριν μπεις στην αίθουσα και καθάρισε το μυαλό 
σου από ηττοπαθείς σκέψεις 
 
Συμβουλές σε περίπτωση πανικού: 
 

• Δοκίμασε χαλαρωτικές αναπνοές (βαθιές εισπνοές και αργές εκπνοές). 

• Αν ''μπλοκάρεις'' σε κάποια ερώτηση εστίασε στην επόμενη. Θα επανέλθεις 

με πιο καθαρό μυαλό. 

• Υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι ελέγχεις την κατάσταση ή επανάλαβε μια 
φράση που σε ανακουφίζει (π.χ.''όλα θα πάνε καλά, ''θα το 
αντιμετωπίσω''…) 

 
Να θυμάσαι: 

• Η επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν σε αξιολογεί ως άνθρωπο, ούτε 
είναι αρκετή για να καθορίσει την ζωή σου. 

• Η ικανότητα και η επάρκεια σου δεν κρίνεται από λίγες ώρες εξέτασης. Δεν 
θα έρθει το τέλος του κόσμου με μια ενδεχόμενη αποτυχία, μπορείς να   

προσπαθήσεις ξανά εφόσον το επιθυμείς. 

• Κάθε προσπάθεια που κάνουμε είναι μια ευκαιρία να μάθουμε 

• Μαθαίνουμε τα όρια μας, τις δυνατότητες μας και πως να διαχειριζόμαστε 
δύσκολα συναισθήματα. 

• Μαθαίνουμε να είμαστε ευέλικτοι κι αν πέσουμε. .... να ξανασηκωθούμε με 

πείσμα και επιμονή 

 
Ισχύουσες διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης. 
 

Ποια αντικείμενα ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ στις αίθουσες εξετάσεων 

 
• στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε) 
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• μολύβι 

• γομολάστιχα 

• γεωμετρικά όργανα 

• μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό 
 
ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες 
των θεμάτων. 
 

Ποια αντικείμενα ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ στις αίθουσες εξέτασης 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να έχετε μαζί σας κατά την είσοδό σας στην αίθουσα εξέτασης 

• βιβλία 

• τετράδια 

• σημειώσεις και τσάντες (μένουν εκτός αίθουσας) 

• διορθωτικό υγρό ή ταινία 

• κινητά τηλέφωνα (ακόμα και αν τα έχετε απενεργοποιήσει) 

• υπολογιστικές μηχανές 

• ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας 

• άλλα αντικείμενα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις 

εξετάσεις (άρθρο 6 της Φ.251/37802/Α5/2016 Υ.Α,) 

 
Σε περίπτωση που φέρετε μαζί σας κινητό τηλέφωνο, αφού γράψετε επάνω 
το όνομά σας, θα το παραδίδετε στην Πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία θα το 
φυλάσσει σε ειδικό χώρο και θα το παραλάβετε μετά τη λήξη της εξέτασης. Τόσο 
κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα 
υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον      του προέδρου της επιτροπής ότι 
αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του. 
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων σε όποιον δεν 
συμμορφώνεται  με τις οδηγίες αυτές. 
 

Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων/ Δολίευση των εξετάσεων- 
μηδενισμός του γραπτού. 
 

Για την επιβολή της κύρωσης μηδενισμού του γραπτού δοκιμιού αρκεί η κατοχή 
ενός από τα μη επιτρεπόμενα αντικείμενα 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η κατοχή κινητού τηλεφώνου από υποψήφιο/α , είτε αυτό είναι 
απενεργοποιημένο είτε όχι, κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων θα  
σημαίνει και τον αυτόματο μηδενισμό του γραπτού. (απόφαση του Γ' Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας) 

 
1005/2013 Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών: Απαγόρευση χρήσης 
κινητών τηλεφώνων κατά την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
Η απαγόρευση της κατοχής, από υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κινητού 
τηλεφώνου μέσα στα εξεταστικά κέντρα είναι απόλυτη, δηλαδή δεν απαιτείται για την 
επιβολή των σχετικών κυρώσεων να αποδειχθεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον 

http://laws.epafos.gr/Topics.aspx
http://laws.epafos.gr/Topics.aspx
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εξεταζόμενο μαθητή κατά τρόπο που δολιεύεται η διαδικασία των εξετάσεων, αλλά 
αρκεί η διαπίστωση ότι αυτός φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο. 
 

Σε περίπτωση που κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται 
προς τις υποδείξεις των επιτηρητών ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, οι 
επιτηρητές θα αφαιρέσουν το τετράδιο από τον μαθητή και θα ενημερώσουν αμέσως την 
επιτροπή του Ε.Κ. .  Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια παραμένει εντός της αίθουσας 
μέχρι να αποφασίσει σχετικά η επιτροπή 
 

Επομένως, το γραπτό σας μηδενίζεται όταν: 

• έχετε μαζί σας αντικείμενο που περιγράφεται παραπάνω (βιβλία, τετράδια, 
σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, 
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα 
αντικείμενα) 

• αντιγράφετε από το γραπτό άλλου εξεταζόμενου 

• αντιγράφετε από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις 

• θορυβείτε και δεν συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των επιτηρητών 

• εμποδίζετε την εξέταση άλλων εξεταζόμενων 

• δολιεύεστε με άλλο τρόπο την εξέτασή του 

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές. 

 Τότε απομακρύνεστε από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της 
Προέδρου της Λ.Ε. και των επιτηρητών και το γραπτό σας βαθμολογείται με τον 
κατώτερο βαθμό μηδέν (0) από την επιτροπή του Ε.Κ., συντάσσεται πρακτικό που 
υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον/την  γραμματέα και 
αποστέλλεται στο Β.Κ. μαζί με το τετράδιο τοποθετημένο σε ειδικό φάκελο. Τα 
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η Λυκειακή επιτροπή, 
πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον 
υποψήφιο.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να βγείτε από την αίθουσα εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο 
εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος θα σας συνοδεύσει έξω από 
την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που επισκέπτεσθε για την αποφυγή 
περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. 
 

Εάν σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε ακριβώς τη διαδικασία, τότε διαβάστε με 
προσοχή τα παρακάτω: 

Μετά τη διανομή του ειδικού τετραδίου οι επιτηρητές, πριν από την έναρξη της 

εξέτασης: 

1. Θα σας ζητήσουν να φυλλομετρήσετε τα τετράδια (16 φύλλα) και να ελέγξετε, 
πριν συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, αν υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό 
τους (σκισμένες σελίδες, "στάμπες" από μελάνι κ.τ.λ.). Αν υπάρχουν τέτοια 
τετράδια η επιτροπή θα σας το αντικαταστήσει. 

2. Θα σας ενημερώσουν ότι τα τελευταία φύλλα του τετραδίου μπορείτε 
να τα χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρο, αφού αναγράψετε σαφώς την 
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ένδειξη  ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρες, οι 
οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση. 

3. Θα σας επισημάνουν την ανάγκη να διαχειριστείτε τις σελίδες του τετραδίου με 
φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, χωρίς την 
πρότερη ενημέρωση της ΚΕΕ, αφού οι σελίδες του τετραδίου είναι επαρκείς για 
τις απαντήσεις. 

4. Θα σας ανακοινώσουν ότι τόσο κατά την αναγραφή των ονομαστικών σας 
στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων 
δεν πρέπει να διπλώνετε τα εξώφυλλα του τετραδίου σας ή να τσαλακώνετε 
το τετράδιο. 

5. Θα σας δώσουν οδηγίες για την συμπλήρωση των στοιχείων του τετραδίου 
εξωτερικά και εσωτερικά. 

Συγκεκριμένα: 

Α) στο εξώφυλλο του τετραδίου θα γράψετε (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω από τη 
διακεκομμένη γραμμή) 

• το «ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ» και τον χαρακτηρισμό του (Γ.Π. ή Ο.Π. 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ κ.τ.λ.), όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων και 

 

Β) στο εσώφυλλο του τετραδίου θα συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα τον 
πρώτο πίνακα του εσώφυλλου εις διπλούν (στέλεχος, απόκομμα) αντιγράφοντας 
από το δελτίο εξεταζομένου: 

 

• ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ 

• ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 

Στη συνέχεια, οι επιτηρητές θα ελέγξουν την ταυτοπροσωπία με το δελτίο εξεταζόμενου 
(δεν είναι απαραίτητο να έχετε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητα       ή διαβατήριο). 

6.  Αφού ολοκληρωθούν οι προηγούμενες διαδικασίες, ο έλεγχος των ατομικών 
στοιχείων, οι επιτηρητές θα αλλάξουν τη θέση των υποψηφίων σε περίπτωση 
αδελφών μαθητών, ώστε να απέχουν μεταξύ τους 2-3 θέσεις 

7. Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των  
ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με 
αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο. 
Στο κάθε τετράδιο πριν την έναρξη της εξέτασης επικολλώνται άμεσα δύο 
(2) αυτοκόλλητα αριθμητήρια στις ειδικές θέσεις της εξωτερικής πλευράς 
του τετραδίου και καλύπτονται επίσης 
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Όταν αρχίσει η εκπομπή των θεμάτων 

Θα ηχήσει το κουδούνι του σχολείου. Από τη στιγμή αυτή και μετά, όλοι οι μαθητές 
βρίσκονται στις αίθουσες καθισμένοι στα θρανία, χωρίς να θορυβούν. Αν κάποιος  
υποψήφιος είναι ανάγκη να βγει από την αίθουσα, πρέπει να ειδοποιηθεί ο επιτηρητής 
του διαδρόμου ως συνοδός. Κανείς μαθητής δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί μόνος στους 
διαδρόμους 

Όταν τα θέματα είναι έτοιμα προς διανομή 

Θα ηχήσει ξανά το κουδούνι του σχολείου και τα μέλη της επιτροπής θα μεταφέρουν τα 
θέματα στις αίθουσες δίνοντας οδηγίες αντίστοιχα για τις ώρες έναρξης, λήξης και δυνατής 
αποχώρησης 

Οι επιτηρητές μαζί με την Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για τη σωστή διανομή των 
θεμάτων, ώστε κάθε υποψήφιος να πάρει τα θέματα που αντιστοιχούν στην 
περίπτωσή του (Ημερήσια-Εσπερινά). 

Μετά τη διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους, οι επιτηρητές σας ζητούν: α) 
να φυλλομετρήσετε τις σελίδες των θεμάτων και να ελέγξετε αν είναι τόσες, όσες 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα των θεμάτων 

β) πριν ξεκινήσετε να γράφετε, να διαβάσετε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα 
των θεμάτων 

γ) Να αναγράψετε στην κορυφή της πρώτης λευκής σελίδας του τετραδίου σας το 
εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία, όπως αυτά αναγράφονται στο πάνω μέρος 
της 1ης σελίδας των θεμάτων 

δ) Να γράψετε μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό 

ε) Να χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρο τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου και πριν 
παραδώσετε το τετράδιο να αναγράψετε στην πρώτη από αυτές την ένδειξη 
"ΠΡΟΧΕΙΡΟ" 

στ) Στις απαντήσεις των θεμάτων να μην αναγράψετε πουθενά τα προσωπικά 
σας στοιχεία (επώνυμο, όνομα, σχολείο κ.τ.λ.) 

8. ΤΕΛΟΣ, οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα την ώρα έναρξης, δυνατής 
αποχώρησης και λήξης της εξέτασης, όπως τους έχουν ανακοινωθεί από την 
Επιτροπή Εξετάσεων και διανέμουν τα θέματα 

9. Μετά την διανομή των θεμάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα 
υποψήφιο και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος, ειδοποιείται αμέσως η 
Επιτροπή Εξετάσεων. 

Οι αγαπητοί μας γονείς, μαμάδες και μπαμπάδες: Η ΘΕΤΙΚΗ σας ΣΚΕΨΗ είναι γερό θεμέλιο 
για τη ζωή τους!!! 

Αγαπημένα μας παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. 

Καλή σας Δύναμη  και   Καλή τύχη!!! 

Η Διευθύντρια: Στέλλα Ν. Κυριακάκη ΠΕ02 

Ο Υποδιευθυντής: Ευ. Μπούμπας ΠΕ04.01  

Οι καθηγητές σας: Μέλη του συλλόγου 

                         Θεσσαλονίκη, 08/06/2021 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-2021 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-6-2021 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
 
 

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
 
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-6-2021 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 

- ΧΗΜΕΙΑ 
 
 

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 22-6-2021 - ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

-ΦΥΣΙΚΗ  
 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και 
εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι 
τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.  

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από 
τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ. 

 
 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται στο 
εξεταστικό μας κέντρο στις 07.40 π.μ. 
 
Από το γραφείο του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 


