ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

14-6-2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

16-6-2021

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18-6-2021

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
- ΧΗΜΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ

22-6-2021

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΙΣΤΟΡΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
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.
Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν τη Δευτέρα 14/6/2021 μέχρι τις 7:45π.μ., οπότε θα
παραλάβετε τη Κάρτα Υποψηφίου.
Τις υπόλοιπες ημέρες η προσέλευση θα γίνεται μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Θα προσέλθετε στο σχολείο (6ο εξεταστικό κέντρο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ)
έχοντας μαζί σας τη βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).
Το πρώτο test 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 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.
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από
υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους
εξωτερικούς χώρους τους, ενώ 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).
ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:
•

Δύο (2) προστατευτικές μάσκες

•

Στυλό μπλε ή μαύρο ανεξίτηλης μελάνης

•

Μολύβι

•

Ξύστρα

•

Γομολάστιχα

•

Όργανα σχεδίασης

•

Νερό ή αναψυκτικό

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:
•

βιβλία, τετράδια, σημειώσεις (τα οποία πρέπει να μείνουν εκτός αίθουσας).

•

διορθωτικό (blanco).

•

Υπολογιστικές αριθμομηχανές.

•

Ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης-αποθήκευσης πληροφοριών & επικοινωνίας, όπως κινητό
τηλέφωνο, ψηφιακό ρολόι κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά το κινητό τηλέφωνο, θα παραδοθεί στην είσοδο.
ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ, καθώς η Λυκειακή Επιτροπή διαθέτει τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας με τους
οικείους σας, να μην έχετε, τις ημέρες των εξετάσεων, μαζί σας τα κινητά τηλέφωνα, ώστε να
διευκολύνεται η διαδικασία εισόδου & εξόδου από το εξεταστικό κέντρο, καθώς και το ενδεχόμενο
απώλειας της συσκευής.
Οι επιτηρητές θα εξασφαλίσουν πως κάθε υποψήφιος/α τηρεί πιστά τα προηγούμενα και
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών. Δεν θορυβεί, δεν προσπαθεί να αντιγράψει, ενώ δεν
παρεμποδίζει την εξέταση άλλων συνυποψηφίων του. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση θα απομακρύνεται
από την αίθουσα εξέτασης και με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής το γραπτό δοκίμιο
θα βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

