
 
 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021           EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ Α΄, Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο: 

α) με στολή 

β)30 λεπτά πριν από την έναρξη των  εξετάσεων και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν 

από την έναρξη της  εξέτασης. 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα: 

  

 Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια  του COVID-19 με 
τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών 

  Πένες χρώματος ΜΠΛΕ 
 
2. Για ενημέρωσή τους σχετικά με τα  απαιτούμενα υλικά εξέτασης κάθε μαθήματος (π.χ. γεωμετρικά όργανα, 
ειδικά μολύβια, μη  προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές κλπ) καθώς και για περαιτέρω πληροφόρησή 
τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα. 
 
2. Χρήση Υπολογιστικής Μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό  
Δε θα επιτραπεί η Χρήση υπολογιστικής μηχανής που δεν είναι σφραγισμένη, ή επιδέχεται προγραμματισμό, θα  
θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης. 
3. Τα ατομικά στοιχεία υποψηφίου γράφονται από τους υποψήφιους ΜΟΝΟ στον ειδικό χώρο που 

υπάρχει στην πρώτη σελίδα του εξωφύλλου του τετραδίου απαντήσεων και καλύπτονται αδιαφανώς 
από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου. 

 Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από κάθε υποψήφιο που αποχωρεί από την αίθουσα 
εξέτασης είναι υποχρεωτική. 

 Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν 30 λεπτά από 
την έναρξη της εξέτασης. 

 Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα, να συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών. 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση, ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις 
υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται ακόμα και την αποπομπή του εξεταζομένου από την 
αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 Οι υποψήφιοι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να φέρουν στην αίθουσα των εξετάσεων κινητό τηλέφωνο, βιβλία,τετράδια, 
σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικούς 
μεταφραστές, οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που δίνει πρόσβαση σε πληροφόρηση (π.χ. 
ηλεκτρονικό ρολόι), ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οιαπαντήσεις πρέπει να είναι 
γραμμένες με πένα χρώματος ΜΠΛΕ. Τα σχήματα μπορούν να γίνουν και με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
διορθωτικού υγρού. 

 Το φαγητό απαγορεύεται εντός της αίθουσας εξέτασης. 
4.  Τονίζεται η υποχρεωτική χρηση μάσκας 
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 26932413 
 
 
 
 
 
 
 
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 
 

 

 


