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Ψυχικό, 26 Μαΐου 2022 

 
Προς τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Κατά τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δεν θα εκτελούνται τα δρομολόγια των 

σχολικών λεωφορείων.  

2. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08:30. Επιβάλλεται, επομένως, να βρίσκεστε στο Σχολείο στις 

08:00 το αργότερο, για να γίνεται με άνεση χρόνου ο έλεγχος των μαθητικών 

ταυτοτήτων. Η είσοδος θα πραγματοποιείται μόνον από την Πύλη ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 

(ΦΙΛΟΘΕΗΣ). 

Μη διακινδυνεύετε να φθάσετε στο Σχολείο την τελευταία στιγμή. Προβλέψτε χρόνο για 

απροσδόκητες καταστάσεις που πάντοτε μπορούν να συμβούν. Η συγκέντρωση των 

μαθητών θα γίνεται στον προαύλιο χώρο μπροστά από τα σκαλιά του Μπενακείου, 

όπου κάθε φορά πριν την είσοδό σας στην αίθουσα εξέτασης ο Πρόεδρος της 

Λυκειακής Επιτροπής θα δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες.  

3. Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί τρεις (3) ώρες. Εξαντλήστε τον χρόνο που 

έχετε στην διάθεσή σας για έλεγχο όσων έχετε γράψει. Ο χρόνος δυνατής αποχώρησης 

είναι συνήθως μετά τις 10:00. 

4. Μην ξεχνάτε το δελτίο εξεταζόμενου. Απαιτείται για την ταυτοποίησή σας και χωρίς αυτό 

δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.  

5.  Σε περίπτωση που υποψήφιος/α διαγνωσθεί θετικός/ή, ακολουθείται το πρωτόκολλο 

του ΕΟΔΥ και θα έχει τη δυνατότητα να δώσει επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 

το Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησης, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού 

αποτελέσματος.   

6. Η διαρρύθμιση των αιθουσών εξέτασης έχει γίνει ώστε να τηρούνται όλοι οι 

απαιτούμενοι κανόνες υγειονομικής ασφάλειας. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, είναι 

υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους/ες, εκπαιδευτικό, 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους 

εξωτερικούς χώρους τους, και εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και 

προστασίας από τον κορωνοϊό (επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή 

συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής-χρήση 

αντισηπτικού καθώς και σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών). Η προμήθεια 

προστατευτικής μάσκας είναι ευθύνη του/της υποψηφίου/ας.  

7. Συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας στο τετράδιο απαντήσεων. 

8. Να υπακούτε χωρίς αντίρρηση στις υποδείξεις των μελών της Λυκειακής Επιτροπής και 

των επιτηρητών. 

9. Πριν αρχίσετε να γράφετε, ξεφυλλίστε το φυλλάδιο των θεμάτων μέχρι το τέλος. Η 

τελευταία σελίδα συνήθως έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες. 
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10. Διαβάζετε με προσοχή τις εκφωνήσεις. Διευκρινίσεις δεν επιτρέπεται να δίδονται, εκτός 

αν έλθει οδηγία από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για συγκεκριμένο σημείο της 

εξέτασης. 

11. Μην αφήνετε κενά στο γραπτό σας. Μη γράφετε ή σημειώνετε οτιδήποτε μπορεί να 

αποτελέσει αναγνωριστικό σημάδι του τετραδίου σας (σχέδια, μουτζούρες, άσχετες 

προς την εξέταση σημειώσεις κ.λπ.). Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ακύρωση και 

μηδενισμό του γραπτού σας. 

12. Επιτρέπεται η χρήση μόνον μπλε ή μαύρου στυλό. 

13. Κατά την είσοδό σας στην αίθουσα εξέτασης δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κινητό 

τηλέφωνο. Αυτό πρέπει να παραμένει εκτός αιθούσης απενεργοποιημένο. Σε 

διαφορετική περίπτωση ο/η επιτηρητής/τρια δεν θα επιτρέπει την είσοδό σας στην 

αίθουσα.  

14. Αφήστε έξω από την αίθουσα βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, συσκευές αναπαραγωγής 

ήχου (Walkman/mp3). Απαγορεύεται τα διορθωτικά (blanco), οι υπολογιστικές 

μηχανές, οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών (π.χ. ειδικά ρολόγια, 

χάρακες κ.λπ.). Για τα μαθήματα που χρειάζονται σχήματα, ο καθένας θα φέρει δικό του 

χάρακα, διαβήτη, μοιρογνωμόνιο κλ. Οι επιτηρητές/τριες δεν θα σας επιτρέπουν να 

δανειστείτε από τους/τις συμμαθητές/τριές σας. 

15. Μαθητής/τρια που αντιγράφει κατά την διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο, σημειώσεις ή 

από γραπτό δοκίμιο άλλου/ης συμμαθητή/τράς του, που δολιεύεται την εξέταση και 

γενικά δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών/τριών, απομακρύνεται από 

την αίθουσα και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

16. Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους/στις εξεταζομένους/νες να 

εξέλθουν της αιθούσης εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή 

εφεδρικός/ή επιτηρητής/τρια συνοδεύει τον/την εξεταζόμενο/η εκτός της αιθούσης 

ελέγχοντας τους χώρους που αυτός/αυτή επισκέπτεται. 

17. Σε περίπτωση που εξεταζόμενος/η, εφόσον είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε 

λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία 

γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα 

που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι την λήξη αυτών, δεν έλαβε 

μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων κατά την διάρκεια της τακτικής 

εξεταστικής περιόδου, έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις επαναληπτικές εξετάσεις τον 

Σεπτέμβριο. Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά στο 

σύνολο των μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες που έχουν ήδη δηλώσει 

συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν το Νοέμβριο 2021 (Μαθήματα 

Ομάδας Προσανατολισμού, Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα), και όχι 

μόνον σε όποιο απουσίασαν. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις 

επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στις εξετάσεις της 

τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του 

σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος 

λογίζεται ως μη εξετασθείς/είσα. 
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18. Μην αλλάζετε αυτές τις ημέρες τις διατροφικές σας συνήθειες και μην ξενυχτάτε 

διαβάζοντας. Είναι σημαντικό να έλθετε να γράψετε έχοντας κοιμηθεί καλά, χωρίς 

εκνευρισμό. 

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στις εξετάσεις. 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 
Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισότιμου Λυκείου  

Κολλέγιο Αθηνών  

mailto:lykeioac@athenscollege.edu.gr
http://www.athenscollege.edu.gr/

