
Οδηγίες προς τους υποψηφίους Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 Οι  υποψή	 φιοι  δεν  επιτρε	πεται  να  ε	χουν  μαζι	  τους  βιβλι	α,  τετρα	 δια,  σήμειώ	 σεις,
διορθώτικο	  (blanco),  υπολογιστικε	ς  μήχανε	ς,  ήλεκτρονικα	  με	σα  μετα	 δοσής
πλήροφοριώ	 ν  (π.χ.  κινήτα	  τήλε	φώνα,  smartwatch,  mp3  κτλ),  α	 λλα  αντικει	μενα,
εκτο	 ς απο	  αυτα	  που επιτρε	πει ή ΚΕΕ, οτιδή	 ποτε α	 λλο που θα μπορου	 σε να δολιευ	 σει
τήν διαδικασι	α τής εξε	τασής (γραμμε	να χε	ρια κτλ.).

 Επιτρε	πεται να ε	χουν μαζι	 τους στυλο	  μπλε ή	  μαυ	 ρο, μολυ	 βια, γομολα	 στιχα, νερο	 .

 Επιτρε	πεται  να  ε	χουν  μαζι	  τους  κανο	 να  ο	 ταν  εξετα	 ζονται  σε  μαθή	 ματα  που
περιλαμβα	 νουν γραφικε	ς παραστα	 σεις στήν υ	 λή.

 Κα	 θε υποψή	 φιος θα παραλα	 βει μο	 νο ε	να τετρα	 διο και για το λο	 γο αυτο	  πρε	πει να
υπα	 ρχει ορθή	  διαχει	ρισή τών 16 σελι	δών που περιε	χει.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ:

 Ελε	γχουν αν αυτα	  ει	ναι εσώτερικα	  καθαρα	 , δεν ε	χουν τσαλακώμε	να φυ	 λλα και αν
ε	χουν  τον  ι	διο  αριθμο	  φυ	 λλών  με  αυτο	 ν  που  αναγρα	 φεται  στο  εξώ	 φυλλο  του
τετραδι	ου.

 Συμπλήρώ	 νουν τα ατομικα	  τους στοιχει	α συ	 μφώνα με τις οδήγι	ες τών επιτήρήτώ	 ν
στο εσώ	 φυλλο του τετραδι	ου.

 Συμπλήρώ	 νουν το εξεταζο	 μενο μα	 θήμα συ	 μφώνα με τις οδήγι	ες  τών επιτήρήτώ	 ν
στο εξώ	 φυλλο του τετραδι	ου.

 Περιμε	νουν  τους  επιτήρήτε	ς  να  ελε	γξουν  ο	 τι  ο  υποψή	 φιος  ε	γραψε  σώστα	  τα
στοιχει	α  του,  κα	 νοντας  αντιπαραβολή	 ,  τών  στοιχει	ών  που  ε	γραψε,  με  αυτα	  του
δελτι	ου εξεταζομε	νου. Οι επιτήρήτε	ς επικολλου	 ν τα αυτοκο	 λλήτα αριθμήτή	 ρια και
τα καλυ	 πτουν με αδιαφανε	ς μαυ	 ρο αυτοκο	 λλήτο.

 Οι εξεταζο	 μενοι δεν γρα	 φουν τι	ποτα α	 λλο στο τετρα	 διο	  τους (τυ	 πους,  σκιτσα	 κια,
ζώγραφιε	ς κλπ), το κλει	νουν και περιμε	νουν με απο	 λυτή ήρεμι	α τα θε	ματα.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

 Πρε	πει  να  ελε	γξουν  αν  ε	χουν  πα	 ρει  ο	 λες  τις  σελι	δες  που  πρε	πει  να  ει	ναι
διαφορετικε	ς μεταξυ	  τους.

 Πρε	πει να ελε	γξουν αν ει	ναι ο	 λες οι σελι	δες ευανα	 γνώστες.

 Πρε	πει  να  ελε	γξουν αν  τα  θε	ματα αντιστοιχου	 ν  συ	 μφώνα με  το  προ	 γραμμα στο
μα	 θήμα  τής  ήμε	ρας  και  στήν  κατευ	 θυνσή	  τους  ο	 ταν  προ	 κειται  για  μα	 θήμα
κατευ	 θυνσής.

 Πρε	πει να διαβα	 σουν προσεκτικα	  τις οδήγι	ες (τελευται	α σελι	δα).

 Δεν πρε	πει να χρήσιμοποιου	 ν blanco για το σβή	 σιμο.

 Δεν μπορου	 ν να γρα	 φουν πρα	 γματα α	 σχετα με το εξεταζο	 μενο αντικει	μενο.



 Πρε	πει στήν 1ή σελι	δα του τετραδι	ου στο επα	 νώ με	ρος να γρα	 ψουν το εξεταζο	 μενο
μα	 θήμα και  τήν  ήμερομήνι	α  ο	 πώς αυτα	  αναγρα	 φονται  στο πα	 νώ  με	ρος  τής  1ής
σελι	δας  τών  θεμα	 τών.  ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΔΕΝ  ΓΡΑΦΟΥΝ  ΠΟΥΘΕΝΑ  ΤΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΣ.

 Μπορου	 ν να χρήσιμοποιή	 σουν ώς προ	 χειρο τήν τελευται	α σελι	δα του τετραδι	ου και
αν χρεια	 ζεται τήν προτελευται	α κλπ, αναγρα	 φοντας τήν ε	νδειξή ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε ο	 σες
σελι	δες χρήσιμοποιή	 σουν, οι οποι	ες δεν βαθμολογου	 νται σε καμι	α περι	πτώσή

 Οι επιτήρήτε	ς  γρα	 φουν στον πι	νακα τις  ώ	 ρες  ε	ναρξής,  δυνατή	 ς  αποχώ	 ρήσής και
λή	 ξής, καθώ	 ς και κα	 θε α	 λλή παρατή	 ρήσή που ανακοινώ	 νει ή Λυκειακή	  Επιτροπή	 .

 Δεν επιτρε	πεται ή ει	σοδος σε κανε	να μαθήτή	  μετα	  τήν διανομή	  τών θεμα	 τών.

 Δεν  επιτρε	πεται  οποιαδή	 ποτε  διευκρι	νισή,  πλήροφορι	α  ή	  επεξή	 γήσή  στους
εξεταζο	 μενους  εκτο	 ς  τών  οδήγιώ	 ν,  διευκρινή	 σεών  ή	  πλήροφοριώ	 ν  που
διαβιβα	 ζονται σε αυτου	 ς απο	  τήν Κεντρική	  Επιτροπή	  Εξετα	 σεών δια τών Λυκειακώ	 ν
Επιτροπώ	 ν, τις οποι	ες ανακοινώ	 νουν στους εξεταζο	 μενους οι επιτήρήτε	ς χώρι	ς να
προβαι	νουν σε δικε	ς τους διευκρινι	σεις.

 Στις ερώτή	 σεις Σώστου	  – Λα	 θους πρε	πει να αναγρα	 φεται ώς απα	 ντήσή ολο	 κλήρή ή
λε	ξή και ο	 χι μο	 νο Σ ή	  Λ.

 Στις ερώτή	 σεις πολλαπλή	 ς επιλογή	 ς το γρα	 μμα τής απα	 ντήσής (π.χ. α ή	  β ή	  γ ή	  δ)
πρε	πει να ει	ναι ευδια	 κριτο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ

 Οι  υποψή	 φιοι  παραδι	δουν  τα  γραπτα	  τους  στους  επιτήρήτε	ς  μετα	  τή  λή	 ξή  του
δυνατου	  χρο	 νου  αποχώ	 ρήσής  ή	  με  τή  λή	 ξή  του  χρο	 νου  εξε	τασής.  Στήν  δευ	 τερή
περι	πτώσή οι επιτήρήτε	ς λε	νε στους εξεταζο	 μενους να κλει	σουν τα τετρα	 δια	  τους
και τους καλου	 ν ε	ναν – ε	ναν να τα παραδώ	 σουν.

 Οι επιτήρήτε	ς  κατα	  τήν παραλαβή	  τών δοκιμι	ών ε	λεγχουν τα ατομικα	  στοιχει	ών
τών μαθήτώ	 ν  .  Διαγρα	 φουν χιαστι	  τα  κενα	  διαστή	 ματα στο γραπτο	 ,  θε	τουν  τήν
υπογραφή	  τους στο τε	λος του κειμε	νου τών απαντή	 σεών που υποδεικνυ	 εται απο	
τον εξεταζο	 μενο, και διαγρα	 φουν χιαστι	  τον κενο	  χώ	 ρο κα	 τώ απο	  τήν υπογραφή	
τους,  καθώ	 ς  και  αυτο	 ν  τής  επο	 μενής  λευκή	 ς  σελι	δας.  Τε	λος  παρουσι	α  του
εξεταζο	 μενου καλυ	 πτουν με το αδιαφανε	ς αυτοκο	 λλήτο τα στοιχει	α του υποψήφι	ου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Υποψή	 φιος που φε	ρει μαζι	 του στήν αι	θουσα στήν οποι	α εξετα	 ζεται αντικει	μενο
ή	  με	σο απο	  αυτα	  που απαγορευ	 ονται, αντιγρα	 φει κατα	  τή δια	 ρκεια τής εξε	τασής απο	
βιβλι	ο ή	  οποιουδή	 ποτε ει	δους σήμειώ	 σεις ή	  απο	  γραπτο	  δοκι	μιο α	 λλου εξεταζο	 μενου,
θορυβει	  και δε συμμορφώ	 νεται με τις υποδει	ξεις τών επιτήρήτώ	 ν εμποδι	ζοντας τήν
εξε	τασή  α	 λλών  εξεταζομε	νών  απομακρυ	 νεται  απο	  τήν  αι	θουσα  εξε	τασής  με
αιτιολογήμε	νή απο	 φασή τής Λυκειακή	 ς Επιτροπή	 ς και βαθμολογει	ται με τον κατώ	 τερο
βαθμο	  μήδε	ν (0).
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