
Υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 

Οι ακόλουθες οδηγίες σκοπό έχουν απλώς να διαφυλάξουν το κύρος και το αδιάβλητο των εξετά-

σεων, και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή τους σε κλίμα ηρεμίας. Εξάλλου η ακριβής και λεπτομε-

ρής ενημέρωση εγγυάται την αποφυγή παρατηρήσεων που θα διέκοπταν και θα διατάρασσαν τη 

διαδικασία.   

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ [αντισηπτικό θα υπάρχει 

εντός και εκτός της αίθουσας] 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

●Κατά τις ημέρες και ώρες εξέτασης ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο [συ-

γκρότημα σχολείου και αύλειος χώρος] ΜΟΝΟΝ στους υποψηφίους, στα μέλη της Επιτρο-

πής, στους επιτηρητές και στο βοηθητικό προσωπικό. 

●Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο σχολείο στις 07.45, και εισέρχονται στις αίθουσες . Σε εμ-

φανές σημείο, θα αναρτάται καθημερινά πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων και τις 

αίθουσες εξέτασής τους.   

●Καθημερινά, κατά την είσοδό τους στον χώρο του εξεταστικού κέντρου, οι υποψήφιοι επι-

δεικνύουν σε μέλος της Λυκειακής Επιτροπής  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το Δελτίο Εξεταζομένου. 

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

● Η παράδοση του γραπτού και η αποχώρηση από το Εξεταστικό Κέντρο δεν επιτρέπεται 

πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται καθημερινά από την ΚΕΕ [Δυνατή αποχώ-

ρηση]. Η ώρα αναγράφεται στον πίνακα της κάθε αίθουσας εξέτασης. 

● Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να 

φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μη-

χανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει 

μαζί του κινητό τηλέφωνο, το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Τόσο κατά την παρά-

δοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον 

του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού 

του. 

●Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα εξέτασης.  

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

στην αίθουσα εξέτασης συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού. 

● Εάν οι  επιτηρητές  διαπιστώσουν ότι κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δεν συμμορ-

φώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, αφαιρούν το τετράδιο 

από τον μαθητή και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της λυκειακής επιτροπής. Στην περίπτωση 

αυτή ο μαθητής παραμένει εντός της αίθουσας μέχρι να αποφασίσει σχετικά η λυκειακή επιτροπή. Εάν  

υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτι-



κό που συντάσσεται, και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο 

βαθμό μηδέν (0).  

●Οι υποψήφιοι ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων να φέρουν μαζί τους στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο 

ή μπλέ), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό (ή αναψυκτικό). ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ 

γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟΝ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. 

Η ΛΕ συστήνει στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους νερό ΑΛΛΑ όχι πάνω στο θρανίο προς αποφυγή 

ατυχήματος.  

●Σε κάθε υποψήφιο αναλογεί ένα μόνον τετράδιο του οποίου οι τελευταίες σελίδες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο, με εμφανή την αντίστοιχη ένδειξη [ΠΡΟΧΕΙΡΟ].  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Αυτές οι σελίδες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση. 

●Μετά την παραλαβή των τετραδίων, οι υποψήφιοι, ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ, αναγράφουν στα 

κατάλληλα σημεία του εσωφύλλου τα στοιχεία τους, σύμφωνα ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΟΥΣ (όχι υποκοριστικά ονόματα), και με τις υποδείξεις των επιτηρητών, οι οποίοι και θα 

ελέγξουν τελικά την ορθότητά τους.  
ΔΗΛΑΔΗ 

ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ [ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ] ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  
1. ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

2. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ή ΑΛΛΟ ΚΑΙ 3. ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Υ-

ΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
 

 

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ:   

(ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ) π.χ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ –ΝΕΟ  

Ή ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΑΛΑΙΟ, πάνω από τη διακεκομμένη γραμμή. 

 

 



 

● Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την επικόλληση των αριθμητηρίων οι συγγενείς υ-

ποψήφιοι (δίδυμοι, κ.λπ.) χωρίζονται και μεταξύ τους μεσολαβούν δύο ή τρεις θέσεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να 

τσαλακώνουν το τετράδιο, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων (και των 

απαντήσεων).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μοναδικός χώρος στον οποίο αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου είναι το 

εσωτερικό του εξωφύλλου και μόνον.  Μη χρησιμοποιείτε επ’ ουδενί σημάδια που είναι πι-

θανόν να θεωρηθούν αναγνωριστικά, π.χ. αστεράκια για παραπομπή. Στην περίπτωση αυ-

τή προτιμότερο είναι να γραφούν τα πάντα ολογράφως, π.χ. Συμπλήρωση/Προσθήκη στο 

ερώτημα 2 α. 

 

●Μέχρι την παραλαβή των θεμάτων το τετράδιο παραμένει κλειστό ΚΑΙ δεν σημειώνεται 

τίποτε στις σελίδες του (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ).  
 

 

●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.  

 

● Σε περίπτωση ερωτήματος ή απορίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον επιτηρητή να καλέ-

σει την Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ώστε να υποβληθεί ερώτημα στην Κεντρική 

Επιτροπή 

 
●Ασθένεια υποψηφίου την ώρα εξέτασης. 

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την 

εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και  

α. αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το 

γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά 

      β. αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, τότε ενημερώνεται το ΒΚ για την α-

πουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου. 

 

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία 

(θα σας ενημερώσουμε τις προσεχείς ημέρες).  Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολο-

γητικά κλπ.), το γραπτό δοκίμιο 

αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση ΚΑΙ ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναλη-

πτικές εξετάσεις. 

 

 

                                                   Από τη Λυκειακή Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου 

 

 


