
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι μαθητές της 1ης βάρδιας πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης στις 8:15. Οι 
μαθητές της 2ης βάρδιας πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης στις 10:30.  

Μετά την παράδοση των θεμάτων από τους εισηγητές, δεν θα γίνεται κανένας δεκτός 
στην αίθουσα για κανένα λόγο.  

Ειδικά την πρώτη μέρα εξέτασης, πρέπει να έρθουν νωρίτερα για να δουν στον πίνακα 
ανακοινώσεων που θα βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου, την αίθουσα που θα 
εξεταστούν. 

2. Οι μαθητές υποχρεούνται να φορούν προστατευτική μάσκα. 

3. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης πρέπει να φέρουν τουλάχιστον 
δύο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και γεωμετρικά όργανα, αν χρειάζονται. Μπορούν 
επίσης να έχουν μαζί τους μολύβι, γόμα και νερό ή χυμό. Δεν επιτρέπεται η χρήση στυλό 
άλλου χρώματος ή μολυβιού στο γραπτό. 

4. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους:  

• βιβλία- τετράδια- σημειώσεις 
• διορθωτικό (blanco)  
• υπολογιστικές μηχανές 
• ακουστικά 
• smartwatch 
• οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών 
• κινητά τηλέφωνα. 

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Μαθητής που θα φέρει κινητό τηλέφωνο, ακουστικά ή smartwatch στις 
αίθουσες εξέτασης είτε ενεργοποιημένο είτε απενεργοποιημένο θα υφίσταται μηδενισμό 
του γραπτού του και θα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης. 

 Σακίδια, τσάντες, κασετίνες και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο δεν επιτρέπονται μέσα 
στην αίθουσα, παραμένουν έξω από αυτήν και ευθύνη για την απώλειά τους δε φέρει το 
σχολείο. 

5. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου: «Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα 
στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παραπάνω 
παράγραφο ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους 
σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται 
στις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση 
άλλων εξεταζόμενων, ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του απομακρύνεται από 
την αίθουσα εξέτασης  και βαθμολογείται με τον βαθμό μηδέν (0)».  

6. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η σωστή διαχείριση του χρόνου. Γι’ αυτό 
φροντίστε να έχετε καθημερινά μαζί σας συμβατικό ρολόι και να συμβουλεύεστε  την ώρα 
σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

 


