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Ψυχικό, 26 Μαΐου 2022 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Λυκείου 

 

Αγαπητοί γονείς, ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022, επιθυμούμε να 

σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

1. Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 είναι το ακόλουθο:  

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(Ο.Π.= Ομάδα 

Προσανατολισμού) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-6-2022 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-6-2022 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

 

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2022 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

 

- ΧΗΜΕΙΑ 

 

 

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-6-2022 - ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 

-ΦΥΣΙΚΗ  

 

 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

 

• Έναρξη εξέτασης: 08:30 π.μ.  

• Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ.  

• Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. 

2. Τα σχολικά λεωφορεία δεν θα κινηθούν κατά τις ημέρες των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων. 
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3. Για τους μαθητές που θα απουσιάσουν από τις εξετάσεις ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4468/2017, οι υποψήφιοι οι οποίοι είτε λόγω 

σοβαρού λόγου υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς 

α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή Β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια 

γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των 

εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών που δεν έλαβαν μέρος σε κάποιο μάθημα 

των Πανελλαδικών Εξετάσεων ή διέκοψαν την εξέτασή τους, έχουν τη δυνατότητα 

να εξεταστούν, σε όλα τα μαθήματα εκ νέου, σε επαναληπτικές εξετάσεις, που 

διενεργούνται για τον σκοπό αυτό, τον Σεπτέμβριο. Με την υποβολή της 

δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, ακυρώνεται η συμμετοχή 

του υποψηφίου στις εξετάσεις και στις πρακτικές δοκιμασίες της τακτικής 

εξεταστικής περιόδου και ο υποψήφιος θεωρείται ως μη εξετασθείς. Στις 

επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο 

μαθημάτων που έχουν δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που 

υπέβαλαν το Νοέμβριο 2021 (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, 

Ειδικά Μαθήματα). 

Β. Για να συμμετάσχει μαθητής στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 

πρέπει το αργότερο έως και δύο (2) ημέρες (εκ των οποίων τουλάχιστον η 

τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα λήξης του προγράμματος Πανελλαδικών 

Εξετάσεων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον 

είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο:  

α) Δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, τα οποία φέρουν 

σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού 

Τμήματος ή Δημοσίου Κέντρου Υγείας, τα οποία να φέρουν σφραγίδα του 

Διευθυντή του Κέντρου. 

β) Δικαιολογητικά ασθενείας από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν 

υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού 

Διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής. 

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου 

συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος 

σε πλάγια γραμμή. 

Επισημαίνεται ότι δεν θεωρούνται επαρκείς απλές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή 

υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.  

 

4.  Εάν υποψήφιος/α βρεθεί θετικός/ή στη λοίμωξη covid19, 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.  

 

5. Η διαρρύθμιση των αιθουσών εξέτασης έχει γίνει ώστε να τηρούνται όλοι οι 

απαιτούμενοι κανόνες υγειονομικής ασφάλειας. Κατά την διάρκεια των 

εξετάσεων, 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 
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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). Η προμήθεια προστατευτικής μάσκας είναι ευθύνη του υποψηφίου.  

 

6. Κατά τις ημέρες και τις ώρες που διεξάγονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν 

επιτρέπεται σε εργαζόμενους στο Σχολείο, γονείς και επισκέπτες να εισέρχονται στο 

campus του Ψυχικού. Οι υπηρεσίες και τα γραφεία του Σχολείου που βρίσκονται στο 

Ψυχικό θα είναι στη διάθεση των γονέων μετά το πέρας των εξετάσεων έως τις 16:00.  

 

7. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.251/25089/Α5/2020, (Φ.Ε.Κ. 

643Β΄/2020), «…Για να λάβει μέρος (υποψήφιος) στη διαδικασία επιλογής για 

εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα στα Επιστημονικά Πεδία (...) θα πρέπει να έχει 

συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της 

Ομάδας Προσανατολισμού που είχε δηλώσει...». 

 

Ευχόμαστε στους μαθητές μας καλή δύναμη και επιτυχία στις εξετάσεις. 

Με εκτίμηση, 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισότιμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  
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