EΝΗΜΕΡΩΣΗ YΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ώρα προσέλευσης-δυνατής αποχώρησης
Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο Σχολείο μία ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων,
δηλ. στις 08.00. Η επίσημη ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι η 9η πρωινή.
Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε υποψηφίους, που θα προσέλθουν στις αίθουσες, εάν
περάσουν 10 λεπτά από την ώρα έναρξης.
Εάν ένας υποψήφιος καθυστερήσει δικαιολογημένα (ατύχημα κλπ), θα επιτραπεί η είσοδος
στον χώρο εξέτασης, με σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου των εξετάσεων και του Γενικού
Διευθυντή του Σχολείου.
Ο χρόνος δυνατής αποχώρησης καθορίζεται σε 30 λεπτά από τον χρόνο έναρξης της
εξέτασης.
Ο χρόνος δυνατής αποχώρησης λήγει 10 λεπτά πριν το τέλος των εξετάσεων, ώστε να
αποφευχθεί ο θόρυβος και να επιτραπεί στους υποψηφίους να συγκεντρωθούν.
Τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να
φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά
τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή
επικοινωνίας και ηλεκτρονικά ρολόγια υψηλής τεχνολογίας (smartwatches). Για τον έλεγχο
υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές. Επίσης, δεν επιτρέπονται λεξικά για την εξέταση των ξένων
γλωσσών.
Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, διαβατήριο ή
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, δυο στυλό διαρκείας (χρώματος μπλε ή μαύρου), μολύβι,
γομολάστιχα και γεωμετρικά όργανα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει μαζί του ένα
μπουκαλάκι νερό.
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Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες – έλεγχος στοιχείων
Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης, γίνεται με αλφαβητική σειρά και με
την ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση
εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις και ο έλεγχος
ταυτοπροσωπίας, είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση
αδελφών ή συγγενών υποψηφίων.

Προσωρινή αποχώρηση από την αίθουσα
Σε περίπτωση, που ένας υποψήφιος χρειάζεται να αποχωρήσει προσωρινά από την
αίθουσα εξαιτίας αδιαθεσίας ή χρήσης τουαλέτας, αυτό θα γίνεται παρουσία επιτηρητού. Ο
χρόνος αποχώρησης δεν προστίθεται στον συνολικό χρόνο. Σε περίπτωση ανάγκης λήψης
φαρμακευτικής ουσίας, δεν απαιτείται η έξοδος από την αίθουσα.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις
Η επιτροπή εξετάσεων δεν θα δεχθεί διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των θεμάτων. Εάν ένας
υποψήφιος έχει ερωτήσεις σχετικά με την ευκρίνεια εκτύπωσης ενός θέματος ή για πιθανό
τυπογραφικό λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στους επιτηρητές.
Ανάρμοστη συμπεριφορά – Μηδενισμός υποψηφίου
Αν ο εξεταζόμενος υποψήφιος επιδείξει μια από τις παρακάτω ανάρμοστες συμπεριφορές,
θα του ζητηθεί να αποχωρήσει άμεσα από την αίθουσα και το γραπτό του θα μηδενιστεί.
Ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές.
1. Άρνηση

παράδοσης

αντικειμένων

που

αναφέρονται

στην

προηγούμενη

παράγραφο.
2. Κατανάλωση φαγητών ή ποτών μέσα στην αίθουσα.
3. Αντιγραφή από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο
άλλου εξεταζομένου
4. Συνομιλία με άλλο υποψήφιο
5. Μη συμμόρφωσή με τις υποδείξεις των επιτηρητών.
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Η αποβολή του υποψηφίου θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής
εξετάσεων και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Προφορικά εξεταζόμενοι
Οι προφορικά εξεταζόμενοι, πρέπει να έχουν αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά από
δημόσιο φορέα, μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2020. Υποψήφιοι που θα φέρουν πιστοποιητικά
μαθησιακής ιδιαιτερότητας την ημέρα των εξετάσεων, δεν θα γίνονται δεκτοί για
προφορική εξέταση.
Η επιτροπή τονίζει ότι, κατά τα λοιπά, η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των
υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι, λοιπόν, αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το
ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Όσον αφορά στη διαδικασία της εξέτασης, επισημαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι μαθητές
εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα, που εισέρχονται και οι λοιποί
εξεταζόμενοι, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους
οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές).
- Διανέμεται αντίγραφο των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο, οπότε αρχίζει και ο χρόνος
έναρξης της εξέτασης.
- Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα, αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο.
- Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον
ίσος με τον χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί την 1,5 ώρα,
προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το
επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν, όταν θα
προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν.
- Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας
ξεχωριστά στην αίθουσα, όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης.
- Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα δύο μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα
θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του,
μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο.
- Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει
αυτήν την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής,
και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να
αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά.
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