
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ 

Οι εξεταηόμενοι οφείλουν να βρίςκονται ςτο ςχολείο το αργότερο ςτισ 8:00π.μ. ζχοντασ μαηί τουσ  κυρίωσ το 

δελτίο εξεταηόμενου (οι ταυτότθτεσ δεν είναι απαραίτθτεσ). 

Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ πθγαίνουν ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ. Οι επιτθρθτζσ τουσ μοιράηουν τα τετράδια 

εξζταςθσ και, αφοφ τα ελζγξουν, ςυμπλθρϊνουν τα ατομικά τουσ ςτοιχεία ςτο εςωτερικό μζροσ του εξϊφυλλου και 

τα ςτοιχεία του μακιματοσ που εξετάηονται ςτο εξωτερικό μζροσ του εξϊφυλλου και ςτα δφο μζρθ του πλαιςίου. Οι 

επιτθρθτζσ τουσ, αφοφ ελζγξουν τα ςτοιχεία τουσ, επικολλοφν αυτοκόλλητο αριθμήτηριο ςτο εξϊφυλλο και πάνω 

από αυτό επικολλοφν μαφρθ αδιαφανι ετικζτα. 

Στθ ςυνζχεια περιμζνουν να χτυπιςει το κουδοφνι, που ςθμαίνει τθν άφιξθ των κεμάτων, και τοποκετοφνται ςτισ 

κζςεισ τουσ. Από τθν ϊρα αυτι απαγορεφεται να κυκλοφορεί ο οποιοςδιποτε εξεταηόμενοσ. 

Οι εξεταηόμενοι όταν παραλάβουν από τουσ επιτθρθτζσ τα φωτοαντίγραφα των κεμάτων ελζγχουν τον αρικμό 

των ςελίδων, κακϊσ επίςθσ και τυχόν προβλιματα φωτο-αντιγραφισ (διπλι ςελίδα, ζλλειψθ ςελίδασ, δυςδιάκριτοι 

χαρακτιρεσ κ.λ.π.). Στθ ςυνζχεια αναγράφουν ςτο πάνω μζροσ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ των φωτοαντιγράφων το 

ονοματεπϊνυμό τουσ. Επιςθμαίνεται, ότι δεν επιτρζπεται να γράψουν τίποτα άλλο ς’ αυτζσ τισ φωτοτυπίεσ. 

Στο τζλοσ οι εξεταηόμενοι, όταν παραδϊςουν το γραπτό τουσ, υποδεικνφουν ςτον επιτθρθτι το ςθμείο που ζχουν 

τελειϊςει τισ απαντιςεισ τουσ ϊςτε οι επιτηρητζσ να υπογράψουν ςτο ςθμείο αυτό. Μετά επικολλάται παρουςία 

τουσ μαφρθ αδιαφανισ ετικζτα πάνω από τα ατομικά ςτοιχεία τουσ και αποχωροφν από το ςχολείο ςεβόμενοι τουσ 

υπόλοιπουσ εξεταηόμενουσ. 

Για την ομαλή διεξαγωγή των  εξετάςεων επιςημαίνουμε τα εξήσ βαςικά ςημεία: 

 Οι εξεταηόμενοι πρζπει να γράφουν μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό διαρκείασ. 

 Δεν επιτρζπεται η χρήςη άλλων διορκωτικϊν μζςων (blanco), πλθν τθσ κοινισ γομολάςτιχασ. 

 Ωσ πρόχειρο μπορεί να χρθςιμοποιείται η τελευταία ςελίδα. Αν δεν επαρκεί, τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ 

προτελευταία κ.ο.κ.. Στο πρόχειρο μπορεί να γράφουν και με μολφβι μαφρου χρϊματοσ. 

 Οι εξεταηόμενοι πρζπει να διατθροφν ςε καλή κατάςταςη το τετράδιό τουσ. 

 Δεν επιτρζπεται θ οποιαδιποτε ςυνομιλία μεταξφ των εξεταηομζνων. 

 Δεν επιτρζπονται μζςα ςτθν αίκουςα πάςθσ φφςεωσ βιβλία, τετράδια και ςθμειϊςεισ. 

 Απαγορεφεται  αυςτθρά  θ είςοδοσ εξεταηομζνων με υπολογιςτικζσ μηχανζσ (calculators), ςυςκευζσ ατομικισ 

ακρόαςθσ (walkman, i-pod κλπ), κινητά τηλζφωνα, ι οποιαδιποτε άλλα θλεκτρονικά μζςα μετάδοςθσ ι λιψθσ 

πλθροφοριϊν. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία εξεταηόμενοσ, κατά τθν προςζλευςι του ςτο Εξεταςτικό Κζντρο, 

φζρει μαηί του από αμζλεια κινθτό τθλζφωνο, κα το παραδίδει ςτον Πρόεδρο ι τα μζλθ τθσ Λυκειακισ Επιτροπισ, 

οι οποίοι κα το φυλάςςουν ςε ειδικό χϊρο. Μετά τθ λιξθ τθσ εξζταςθσ, ο υποψιφιοσ κα παραλαμβάνει το κινθτό 

του και κα αποχωρεί. 

 Δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα. 

 Δεν επιτρζπεται θ μετακίνηςη εξεταηομζνου ςε άλλθ κζςθ. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν επιτρζπεται η ζξοδοσ από τθν αίκουςα, εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων με τθ 

ςυνοδεία επιτθρθτι.  

 Οι επιτθρθτζσ απαγορεφεται να παρζχουν οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, πλθροφορία ι επεξιγθςθ ςτουσ 

εξεταηόμενουσ. 

 

Εξεταηόμενοσ που φζρει μαηί του ςτθν αίκουςα, ςτθν οποία εξετάηεται, αντικείμενο ι μζςο από τα αναφερόμενα 

ανωτζρω ι αντιγράφει κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ από βιβλίο ι οποιουδιποτε είδουσ ςθμειϊςεισ ι από γραπτό 

δοκίμιο άλλου εξεταηόμενου ι κορυβεί και δε ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των επιτθρθτϊν, επιχειρϊντασ να 

αντιγράψει ι εμποδίηοντασ τθν εξζταςθ άλλων  εξεταηομζνων ι δολιεφεται με άλλο τρόπο τθν εξζταςι του 

απομακρφνεται από τθν αίκουςα εξζταςθσ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Λυκειακισ Επιτροπισ και βακμολογείται 

με τον κατϊτερο βακμό μθδζν (0). Η Λυκειακι Επιτροπι πριν από τθν επιβολι τθσ ανωτζρω ποινισ καλεί ςε 

προφορικι απολογία τον εξεταηόμενο και ςυντάςςει πρακτικό. 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!! 
 ΑΠΟ ΣΗ ΛΤΚΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
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