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ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΑ ΔΞΔΣΑΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΓΒ 2022 
  

Πξνο ηνπο Δ/ληεο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο Βηνιόγνπο ηωλ Λπθείωλ ηωλ νπνίωλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Παλειιήλην Δηαγωληζκό Βηνινγίαο (ΠΒΔ) 2022. 
 
Με ζηόρν ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ζα ζέιακε λα ελεκεξώζεηε ην δπλαηόλ άκεζα ηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο γηα ηα εμήο: 

1. Δπλαηόηεηα πξνζέιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηνλ ΠΔΒ 2022 έρνπλ ΜΟΝΟ όζνη/εο 
καζεηέο/ηξηεο έρνπλ δειωζεί από ηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα ζηελ νηθεία ΔΔΕ, ζύκθωλα κε 
ηνπο νκαδηθνύο θαηαιόγνπο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε ζηαιεί ζηελ Οξγαλωηηθή Επηηξνπή. Η 
πξνζεζκία δήιωζεο έρεη ιήμεη από ηε 1ε Μαξηίνπ 2022. Σα Εμεηαζηηθά Κέληξα έρνπλ 

νξηζζεί κε ζηόρν ηελ ηήξεζε ηωλ πξωηνθόιιωλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ SARS-
CoV2. Η πξνζέιεπζε γίλεηαη ζηηο 9:00 π.κ. , ελώ ε εμέηαζε μεθηλά ζηηο 9:30 π..κ.  

2. Δελ επηηξέπεηαη καζεηήο/ηξηα λα δηαγωληζηεί ζε άιιν εμεηαζηηθό θέληξν πέξαλ απηνύ 
πνπ έρεη ήδε δειωζεί. 

3. Γηα ηελ πξνζέιεπζε είλαη ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ ε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιινπ 
εγγξάθνπ ηαπηνπξνζωπίαο 

4. ύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ θνηλνπνηνύληαη από ηελ Οξγαλωηηθή Επηηξνπή ζηα 
Εμεηαζηηθά Κέληξα ε πξνζέιεπζε ζηα Εμεηαζηηθά Κέληξα , ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ θαη 

κόλν εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ/ηξηωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ην ΦΕΚ 1099- 11/03/2022. 
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ επίδεημε απινύ πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ ή βεβαίωζεο λόζεζεο 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή έγραξηεο βεβαίωζεο self test (24ωξνπ) ή άιινπ δηαγλωζηηθνύ 
ειέγρνπ (PCR ή rapid test) 48ωξνπ ππνγεγξακκέλε από ελήιηθν (θεδεκόλα ή γνλέα).  

 
ΠΡΟΟΥΗ! Υωξίο ηα αλωηέξω δεν μπορεί να ειζέλθει ζην Εμεηαζηηθό Κέληξν θαη λα 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγωληζκό καζεηήο/ηξηα ή εθπαηδεπηηθόο. 
 

Ο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Βηνινγίαο 2022 απνηειεί έλαλ επηηπρεκέλν ζεζκό ηεο 
Παλειιήληαο Έλωζεο Βηνεπηζηεκόλωλ, ν νπνίνο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε 
ηεο Βηνινγίαο ζην ειιεληθό ζρνιείν. αο πξνζθαινύκε λα ην δήζεηε κε βαζηθό άμνλα ηελ 
αζθάιεηα όιωλ! 

 

Η Οργανωηική Δπιηροπή 

ηου ΠΓΒ 2022 


