
                            Υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 

Οι ακόλουθες οδηγίες σκοπό έχουν απλώς να διαφυλάξουν το κύρος και το 

αδιάβλητο των εξετάσεων, και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή τους σε κλίμα 

ηρεμίας. Εξάλλου η ακριβής και λεπτομερής ενημέρωση εγγυάται την 

αποφυγή παρατηρήσεων που θα διέκοπταν και θα διατάρασσαν τη 

διαδικασία.   

                                                          ΟΔΗΓΙΕΣ  

●Κατά τις ημέρες και ώρες εξέτασης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η είσοδος στο 

Εξεταστικό Κέντρο [συγκρότημα σχολείου και αύλειος χώρος] παρά 

ΜΟΝΟΝ στους υποψηφίους, στα μέλη της Επιτροπής, στους επιτηρητές 

και στο βοηθητικό προσωπικό. 

●Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο σχολείο την πρώτη ημέρα [7/6] στις 

07.30, ενώ τις λοιπές ημέρες το αργότερο μέχρι τις 07.45. Στον πίνακα 

ανακοινώσεων της πιλοτής θα αναρτάται καθημερινά πίνακας με τα 

ονόματα των υποψηφίων και τις αντίστοιχες αίθουσες εξέτασης.   

●Καθημερινά, κατά την είσοδό τους στον χώρο του εξεταστικού κέντρου, 

οι υποψήφιοι επιδεικνύουν σε μέλος της Λυκειακής Επιτροπής  

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το Δελτίο Εξεταζομένου. 

●Η Διάρκεια Εξέτασης είναι 3 ώρες χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης.    

● Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Φ.251/37802/Α5/2016 Υ.Α 

οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης 

απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, 

διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και 

οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών 

ή επικοινωνίας.   

●Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, απαγορεύεται η είσοδος στην 

αίθουσα εξέτασης.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα 

στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού. 

 

●Οι υποψήφιοι ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να φέρουν ΜΟΝΟ στυλό (μαύρο ή μπλέ) 

ανεξίτηλης μελάνης, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και 

μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται 

στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των 

θεμάτων. 



 

●Σε κάθε υποψήφιο αναλογεί ένα μόνον τετράδιο του οποίου οι 

τελευταίες σελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο, με 

εμφανή την αντίστοιχη ένδειξη [ΠΡΟΧΕΙΡΟ]. Αυτές οι σελίδες δεν 

βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση. 

 

●Μετά την παραλαβή των τετραδίων, οι υποψήφιοι αναγράφουν στα 

κατάλληλα σημεία του εξωφύλλου τα στοιχεία τους, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των επιτηρητών, οι οποίοι θα ελέγξουν την ορθότητά τους.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του 

τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μοναδικός χώρος στον οποίο αναγράφεται το όνομα του 

υποψηφίου είναι το εσωτερικό του εξωφύλλου και μόνον.   

 

●Μέχρι την παραλαβή των θεμάτων το τετράδιο παραμένει κλειστό.  

 

●Μαθητής που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο και φέρει μαζί του στην 

αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα ήδη 

προαναφερθέντα ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από 

βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου 

εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των 

επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση 

άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, 

απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση 

της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη 

Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).  

 

●Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους 

εξεταζομένους η έξοδος από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο εφεδρικός επιτηρητής ως 

συνοδός, ο οποίος ελέγχει τον χώρο που επισκέπτεται ο εξεταζόμενος.  

 

 
 

                                                   Από τη Λυκειακή Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου 

 

 


