
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 

1. Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο την πρώτη ημέρα των 

εξετάσεων Δευτέρα 14-06-2021  στις  07.45  

2. Θα προσέρχονται κάθε ημέρα των εξετάσεων έχοντας μαζί τους  : 

α. προστατευτική μάσκα και 

β. δήλωση αρνητικού αποτελέσματος ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή 

rapid test). 

Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών  Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με 

δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την 

Κυριακή 13 Ιουνίου. 

Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18  Ιουνίου 2021 με 

δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι 

την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. 

Εξαγωγή αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου: Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων, 

οι ενήλικοι/ες υποψήφιοι/ες, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού 

αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με 

το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Για όλους 

τους υποψήφιους/ες επιλέγεται η κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού 

αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. 

Κάθε ημέρα εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται 

να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, από την οποία καταγράφεται 

το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο 

εξεταστικό κέντρο.  

Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή στον κορωνοϊό, ο/η 

υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού 

αποτελέσματος (PCR ή rapid-test). 

 



3. Επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους ΜΟΝΟ στυλό (μαύρο ή μπλέ) ανεξίτηλης 

μελάνης, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή 

αναψυκτικό.  

ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα (ακόμα και 

αν τα έχουν απενεργοποιήσει), διορθωτικό υγρό, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά 

μέσα μετάδοσης πληροφοριών, άλλα αντικείμενα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις εξετάσεις. 

Τονίζεται ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα 

συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. 

 

4. Το ατομικό δελτίο εξεταζομένου θα δοθεί το πρωί της πρώτης ημέρας των 

εξετάσεων. 

 

5. Σε περίπτωση ασθένειας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Διευθυντή του 

Λυκείου  για να δοθούν οι σωστές οδηγίες. 

 

Από το Γραφείο του ΓΕ.Λ Τήνου 


