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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   

 Ώρα προσέλευσης στην αυλή του Γυμνασίου 07.45. (η Ο.Π Οικονομίας 

στην ανατολική και οι υπόλοιποι στη Δυτική (κεντρική είσοδος 

διδακτηρίου) 

 Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους 

υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.  

 Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, από την 

ώρα παραλαβής των θεμάτων. 

 Απαραίτητα πρέπει να κρατούν το δελτίο εξεταζομένου, ώστε να είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση τους.  [Το δελτίο εξεταζομένου μπορούν να το 

παραλάβουν από το σχολείο την Τετάρτη 10 /6 και Πέμπτη 11/6 ] 

 Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους δυο στυλό μπλε ή μαύρο ανεξίτηλης 

μελάνης,  μολύβια, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα (αν το απαιτεί το 

μάθημα). ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά 

ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. 

 Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει μαζί του ένα μπουκαλάκι νερό ή 

αναψυκτικό. (Υπενθυμίζεται ότι το κυλικείο του σχολείου θα είναι 

κλειστό ) 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή μετά την διανομή των 

θεμάτων.  

 Η ώρα δυνατής αποχώρησης των υποψηφίων από την αίθουσα, 

ορίζεται πάνω στα θέματα (τελευταία σελίδα). 



 Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, 

σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά 

μέσα μετάδοσης πληροφοριών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, mp3 κτλ), άλλα 

αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ, οτιδήποτε άλλο που 

θα μπορούσε να δολιεύσει την διαδικασία της εξέτασης . 

 Υποψήφιος που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται 

αντικείμενο ή μέσο από αυτά που απαγορεύονται, αντιγράφει κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις 

ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, θορυβεί και δε 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών εμποδίζοντας την 

εξέταση άλλων εξεταζομένων απομακρύνεται από την αίθουσα 

εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και 

βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). 

 Τονίζεται ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα 

στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. 

 Οι υποψήφιοι, όταν παραλάβουν τα τετράδια, περιμένουν τις οδηγίες 

των επιτηρητών για την αναγραφή των στοιχείων τους. Σε καμιά 

περίπτωση δεν γράφουν το όνομα τους στα εσωτερικά φύλλα του 

τετραδίου, παρά μόνο στα ειδικό πλαίσιο. 

 Ο υποψήφιος γράφει τα στοιχεία του ,όπως ακριβώς αναγράφονται 

στο δελτίο εξεταζομένου. 

 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση 

στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινήσεων ή 

πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες 

ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους οι επιτηρητές χωρίς να 

προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις. 


