ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021
• Κάθε μέρα οφείλετε να προσέρχεσθε (από την είσοδο της Υψηλάντου) στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα
έως: 07:45, τις υπόλοιπες ημέρες έως: 08:00 πριν την έναρξη των εξετάσεων και να ακολουθείτε τις συστάσεις
των εκπαιδευτικών.
• Στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου θα πληροφορηθείτε την αίθουσα όπου θα εξετάζεσθε σύμφωνα με το
πρόγραμμα της ημέρας. Λόγω κορωνοϊού δεν θα γίνεται η πρωινή συγκέντρωση-προσευχή στο προαύλιο.
• Με την είσοδό σας κατευθύνεσθε στην αίθουσα, όπου θα σε περιμένουν οι επιτηρητές.
• Οι αίθουσες ΑΥ1-ΑΥ4 βρίσκονται στην αυλή, ΙΣ5-ΙΣ9 στο ισόγειο και ΟΡ10-ΟΡ16 στον όροφο.
• Τα θρανία έχουν τοποθετηθεί με αποστάσεις (τουλάχιστον 1,5 μ.), όπως ορίζεται από τον ΕΟΔΥ.
• Να έχετε πάντα μαζί σας το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι) για ταυτοπροσωπία, επάνω στο οποίο αναγράφεται
και ο κωδικός υποψηφίου.
• Αν θέλετε μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό. Το κυλικείο του σχολείου δεν θα
λειτουργεί. Επίσης λόγω κορωνοϊού οφείλετε να έχετε μαζί σας μία (1) τουλάχιστον μάσκα, την οποία θα φοράτε
καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και άλλη μία εναλλακτικά, καθώς προαιρετικά και μαντηλάκια αντισηπτικά.
Στην αίθουσα θα υπάρχει αντισηπτικό gel.
• Κατά την είσοδό σας στην αίθουσα υποχρεούσθε να βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε και παραδώσατε στον
υπεύθυνο της Λυκειακής επιτροπής το κινητό σας τηλέφωνο. Αν έχετε πάνω σας κινητό τηλέφωνο, ακόμα και αν
δεν λειτουργεί, υπάρχει επαρκής λόγος για να μηδενιστεί το γραπτό σας. Αντίστοιχα απαγορεύονται τα smart
watches.
Γενικότερα, είσθε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των επιτηρητών και να μην ενοχλείτε τους
συμμαθητές σας. Ειδικότερα, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.
Φ.251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643/Β/27-2-2020), Άρθρο 13, οι Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της
εξέτασης:
1. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με
αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση
εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των
επιτηρητών/τριών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψηφίων.
2. Οι υποψήφιοι/ες, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία,
τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα
μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι
οι επιτηρητές/τριες.
3. Αν ο υποψήφιος/α που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, φέρει μαζί του/της στην αίθουσα
στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή
αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο
άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να
αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του,
απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό

δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή, πριν
από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό
πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε
αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.
Στην περίπτωση αυτή το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό
μηδέν (0).
➢ Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχετε μαζί σας μόνο:
- Στυλό μπλε ή μαύρο ανεξίτηλης μελάνης (που δεν σβήνει με γόμα).
- Μολύβι
- Ξύστρα
- Γομολάστιχα
- Όργανα σχεδίασης
- Νερό ή αναψυκτικό

➢ Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας:
- Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις (τα οποία πρέπει να μείνουν εκτός αίθουσας)
- Διορθωτικό υγρό (blanco) ή ταινία
- Υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών και επικοινωνίας κλπ.»
- Άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ
- Οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να δολιεύσει τη διαδικασία της εξέτασης
•

Επίσης, πριν πάρετε τα θέματα, πρέπει με προσοχή να αναγράψετε, ακολουθώντας τις οδηγίες των
επιτηρητών, τα ατομικά σας στοιχεία στην ειδική θέση και στο εξώφυλλο το εξεταζόμενο μάθημα και την
ομάδα προσανατολισμού. Βεβαιωθείτε ότι πήρατε τα θέματα που πρέπει (το σωστό Ημερήσιο ή Εσπερινό
Λύκειο και το σωστό μάθημα).

•

ΠΡΟΣΕΞΤΕ να μην γράψετε κατά λάθος οπουδήποτε στις απαντήσεις το όνομά σας, γιατί δημιουργείται
πρόβλημα στη βαθμολόγηση.

•

ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΤΕ τα εξώφυλλα του τετραδίου σας, για να μην τσαλακώνονται και για να μην δημιουργείται
πρόβλημα κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία του τετραδίου. Προσέξτε να μην σκίσετε, λερώσετε ή
μουντζουρώσετε υπερβολικά το τετράδιό σας, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα στη
βαθμολόγηση. Επίσης προσπαθήστε να μην «ξοδεύετε» άσκοπα τις σελίδες του τετραδίου, καθώς δεν
επιτρέπεται η διανομή δεύτερου τετραδίου (ένα τετράδιο αρκεί για τις απαντήσεις).

•

Γράψτε όλες τις απαντήσεις σας με στυλό διαρκείας ίδιου χρώματος, μπλε ή μαύρο, ανεξίτηλης μελάνης.
Μολύβι ΔΕΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, παρά ΜΟΝΟ αν το ζητάει η εκφώνηση.

•

Τις τελευταίες σελίδες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για πρόχειρο. Γράψτε πάνω-πάνω, σε όσες σελίδες
θα χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρο, τη λέξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ και χρησιμοποιήστε τις ανάλογα. Οτιδήποτε γράψετε
στο ΠΡΟΧΕΙΡΟ δεν θα βαθμολογηθεί.

•

Αν χρειαστείτε τουαλέτα, θα συνοδευτείτε από κάποιον επιτηρητή. Πάντως, ας γίνει προσπάθεια να μην
διαταράσσεται συχνά η ησυχία και η συγκέντρωση των συμμαθητών σας.

•

Διαχειριστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας σωστά και έξυπνα (με οικονομία). Πιο συγκεκριμένα,
έχετε ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ για να ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας και να παραδώσετε το γραπτό σας. Ακολουθήστε
πιστά τις συστάσεις των επιτηρητών, οι οποίοι θα ενημερώνουν την αίθουσα για το χρόνο που απομένει. Δεν
επιτρέπεται να συνεχίσετε να γράφετε μετά την παρέλευση των 3 ωρών.

•

Δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, πριν το χρόνο της δυνατής αποχώρησης, ο οποίος
αναγράφεται στην τελευταία σελίδα των θεμάτων.

•

Στη λήξη του χρόνου κλείνουμε το τετράδιο και περιμένουμε τους επιτηρητές να μας καλέσουν να το
παραδώσουμε.

•

Αν νιώσετε αδιαθεσία, οι επιτηρητές του διαδρόμου σας μεταφέρουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
σχολείου και ειδοποιείται από τη Λυκειακή Επιτροπή άτομο του οικογενειακού σας περιβάλλοντος.

•

Αν λόγω ασθένειας (συμπεριλαμβανομένου και Κορωνοϊού) απουσιάσετε από την εξέταση κάποιου
μαθήματος, το σχολείο σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε. Το Σεπτέμβριο
οφείλετε να επαναλάβετε την εξέταση σε όλα τα μαθήματα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

•

ΠΡΟΣΟΧΗ – METΡΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ. .251/64572/Α5/2021 (Τρόπος διεξαγωγής
των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021), οι υποψήφιοι:
•

Υποχρεούνται στη χρήση προστατευτικής μάσκας από τους ίδιους και τους υποψηφίους/ες εντός του
εξεταστικού κέντρου.

•

στην υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) μια φορά την εβδομάδα.
Ειδικότερα, κάθε ημέρα εξετάσεων όλοι οι υποψήφιοι/ες, οφείλουν προσερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο
να φέρουν μαζί τους και να επιδεικνύουν το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, στην οποία
καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Ειδικότερα, σύμφωνα πάντοτε με την
παραπάνω Κ.Υ.Α, Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών 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.

Προσοχη!!! Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα
διατίθενται στους υποψηφίους από τα φαρμακεία από σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου
2021.
– Οι υποψήφιοι δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr

– Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας selftesting.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν rapid-test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται
στη πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος/εκπαιδευτικός λαμβάνει
σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο.
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και οι υποψήφιοι θα έχουν τη
δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησής τους,
προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος.
– Σε περίπτωση που κάποιος από τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με υποψήφιο/-α βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό,
ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού
αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).
Λοιπά μέτρα
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, όπως ελέχθη παραπάνω, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας
από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους
εξωτερικούς χώρους τους, και εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό
(επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων
υγιεινής-χρήση αντισηπτικού καθώς και σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών).
Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω
από το χώρο του εξεταστικού κέντρου.

