
3ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΤ 

Οδθγίεσ προσ τουσ υποψθφίουσ ενόψει Πανελλαδικϊν Εξετάςεων 

Προςζλευςθ υποψθφίων: Σθν  πρϊτθ θμζρα, ζωσ τισ 07:45. Σισ υπόλοιπεσ θμζρεσ, ζωσ τισ 08:00 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

 Οι υποψιφιοι δεν επιτρζπεται να ζχουν μαηί τουσ βιβλία, τετράδια, ςθμειϊςεισ, διορκωτικό (blanco), 

κομπιουτεράκι, θλεκτρονικά μζςα μετάδοςθσ πλθροφοριϊν (π.χ. κινθτό τθλζφωνο, ψθφιακό ρολόι, 

κτλ.), και οτιδιποτε άλλο που κα μποροφςε να δολιεφςει τθν διαδικαςία τθσ εξζταςθσ . 

 Επιτρζπεται να ζχουν μαηί τουσ ςτυλό μπλε ι μαφρο, μολφβι, γομολάςτιχα, ξφςτρα, νερό ι 

αναψυκτικό. 

 Επιτρζπεται να ζχουν μαηί τουσ γεωμετρικά ςχιματα όταν εξετάηονται ςε μακιματα που 

περιλαμβάνουν γραφικζσ παραςτάςεισ, ςχιματα, πίνακεσ, κτλ.  

 Κάκε υποψιφιοσ κα παραλάβει μόνο ζνα τετράδιο και για το λόγο αυτό πρζπει να υπάρχει ορκι 

διαχείριςθ των 16 ςελίδων που περιζχει. 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΣΕΣΡΑΔΙΩΝ: 

 Ελζγχουν αν αυτά είναι εςωτερικά κακαρά, δεν ζχουν τςαλακωμζνα φφλλα και αν ζχουν τον ίδιο 

αρικμό φφλλων με αυτόν που αναγράφεται ςτο εξϊφυλλο του τετραδίου. 

 υμπλθρϊνουν τα ατομικά τουσ ςτοιχεία ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των επιτθρθτϊν ςτο εςϊφυλλο του 

τετραδίου. 

 υμπλθρϊνουν το εξεταηόμενο μάκθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των επιτθρθτϊν ςτο εξϊφυλλο του 

τετραδίου. 

 Περιμζνουν τουσ επιτθρθτζσ να ελζγξουν ότι ο υποψιφιοσ ζγραψε ςωςτά τα ςτοιχεία του, κάνοντασ 

αντιπαραβολι, των ςτοιχείων που ζγραψε, με αυτά του δελτίου εξεταηομζνου. Οι επιτθρθτζσ 

επικολλοφν τα αυτοκόλλθτα αρικμθτιρια και τα καλφπτουν με αδιαφανζσ μαφρο αυτοκόλλθτο. 

 Οι εξεταηόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο ςτο τετράδιό τουσ (τφπουσ, ςκιτςάκια, ηωγραφιζσ κλπ), το 

κλείνουν και περιμζνουν με απόλυτθ θρεμία τα κζματα. 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ: 

 Πρζπει να ελζγξουν αν ζχουν πάρει όλεσ τισ ςελίδεσ που πρζπει να είναι διαφορετικζσ μεταξφ τουσ. 

 Πρζπει να ελζγξουν αν είναι όλεσ οι ςελίδεσ ευανάγνωςτεσ. 

 Πρζπει να ελζγξουν αν τα κζματα αντιςτοιχοφν ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ 

και ςτθν κατεφκυνςι τουσ όταν πρόκειται για μάκθμα κατεφκυνςθσ. 

 Πρζπει να διαβάςουν προςεκτικά τισ οδθγίεσ (τελευταία ςελίδα). 

 Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφν διορκωτικό (blanco) για το ςβιςιμο. 



 Πρζπει ςτθν 1θ ςελίδα του τετραδίου, ςτο επάνω μζροσ, να γράψουν το εξεταηόμενο μάκθμα και τθν 

θμερομθνία όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο πάνω μζροσ τθσ 1θσ ςελίδασ των κεμάτων. ΠΡΟΟΧΗ! 

ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΤΝ ΠΟΤΘΕΝΑ ΣΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΟΤ. 

 Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ωσ πρόχειρο τθν τελευταία ςελίδα του τετραδίου και αν χρειάηεται 

τθν προτελευταία κλπ, αναγράφοντασ τθν ζνδειξθ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ςε όςεσ ςελίδεσ χρθςιμοποιιςουν, οι 

οποίεσ δεν βακμολογοφνται ςε καμία περίπτωςθ 

 Οι επιτθρθτζσ γράφουν ςτον πίνακα τισ ϊρεσ ζναρξθσ, δυνατισ αποχϊρθςθσ και λιξθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλθ παρατιρθςθ που ανακοινϊνει θ Λυκειακι Επιτροπι. 

 Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε κανζνα μακθτι μετά τθν διανομι των κεμάτων. 

 Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, πλθροφορία ι επεξιγθςθ ςτουσ εξεταηόμενουσ εκτόσ των 

οδθγιϊν, διευκρινιςεων ι πλθροφοριϊν που διαβιβάηονται ςε αυτοφσ από τθν Κεντρικι Επιτροπι 

Εξετάςεων δια των Λυκειακϊν Επιτροπϊν, τισ οποίεσ ανακοινϊνουν ςτουσ εξεταηόμενουσ οι 

επιτθρθτζσ χωρίσ να προβαίνουν ςε δικζσ τουσ διευκρινίςεισ. 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΕΣΡΑΔΙΩΝ 

 Οι υποψιφιοι παραδίδουν τα γραπτά τουσ ςτουσ επιτθρθτζσ μετά τθ λιξθ του δυνατοφ χρόνου 

αποχϊρθςθσ ι με τθ λιξθ του χρόνου εξζταςθσ. τθν δεφτερθ περίπτωςθ οι επιτθρθτζσ λζνε ςτουσ 

εξεταηόμενουσ να κλείςουν τα τετράδιά τουσ και τουσ καλοφν ζναν – ζναν να τα παραδϊςουν. 

 Οι επιτθρθτζσ κατά τθν παραλαβι των δοκιμίων ελζγχουν τα ατομικά ςτοιχείων των μακθτϊν . 

Διαγράφουν χιαςτί τα κενά διαςτιματα ςτο γραπτό, κζτουν τθν υπογραφι τουσ ςτο τζλοσ του 

κειμζνου των απαντιςεων που υποδεικνφεται από τον εξεταηόμενο, και διαγράφουν χιαςτί τον κενό 

χϊρο κάτω από τθν υπογραφι τουσ, κακϊσ και αυτόν τθσ επόμενθσ λευκισ ςελίδασ. Σζλοσ παρουςία 

του εξεταηόμενου καλφπτουν με το αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο τα ςτοιχεία του υποψθφίου. 

ΜΕΣΡΑ ΛΟΓΩ COVID-19   ΚΥΑ Αριθμ. Φ.251/64572/Α5 ΦΕΚ 2363 τ.Β’ 3-6-2021 

 Οι υποψιφιοι προςζρχονται ςτα εξεταςτικά κζντρα ζχοντασ μαηί τουσ βεβαίωςθ αρνθτικοφ τεςτ 

(self-test, PCR ι rapid test).  

 Οι υποψιφιοι δθλϊνουν το αποτζλεςμα του self-test μζςω τθσ πλατφόρμασ self-testing.gov.gr και 

υποχρεοφνται να φζρουν μαηί τουσ το θλεκτρονικό αποδεικτικό ι τθ χειρόγραφθ βεβαίωςθ «χολικι 

Κάρτα για COVID-19» κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο εξεταςτικό κζντρο κάκε θμζρα εξετάςεων. 

 Ειδικότερα, για τουσ/τισ υποψθφίουσ/εσ των Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων το πρϊτο τεςτ κα 

γίνει τθν Πζμπτθ, 10.06.2021, με δυνατότθτα επιβεβαιωτικοφ ελζγχου ςε περίπτωςθ κετικοφ 

αποτελζςματοσ από τθν Πζμπτθ, 10.06.2021, μζχρι και τθν Κυριακι, 13.06.2021. Για τουσ/τισ 

υποψθφίουσ/εσ των Γενικϊν Λυκείων το δεφτερο τεςτ κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι, 

18.06.2021, με δυνατότθτα επιβεβαιωτικοφ ελζγχου ςε περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ από τθν 

Παραςκευι, 18.06.2021, μζχρι και τθν Δευτζρα, 21.06.2021 

 Επίςθσ, κατά τθν διάρκεια των εξετάςεων, είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ εντόσ 

των εξεταςτικϊν κζντρων και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ τουσ, και εξακολουκοφν να ιςχφουν τα 

μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ από τον κορωνοϊό (επαρκισ φυςικόσ αεριςμόσ των αικουςϊν, 

αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ, τιρθςθ αποςτάςεων και προςωπικϊν κανόνων υγιεινισ, χριςθ 

αντιςθπτικοφ κακϊσ και ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ των αικουςϊν). 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ! 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/panelladikes_fek_tropos_diexagogis_exetaseon-ti_tha_ishysei_gia_ta_self_test_1.pdf

