Οδηγίες προς Υποψηφίους
Την ∆ευτέρα 15/6 προσερχόµαστε στις
07:30 το πρωί, καθώς θα δοθούν αρκετές οδηγίες που απαιτούν χρόνο. Τις υπόλοιπες ηµέρες το
κουδούνι θα χτυπά στις 07:50.
Έχουµε µαζί µας το ∆ελτίο Υποψηφίου, που αρκεί
για την ταυτοποίησή µας, τόσο στην είσοδο του σχολείου, όσο και στις αίθουσες εξέτασης. ∆εν είναι απαραίτητο να έχουµε µαζί µας άλλο αποδεικτικό
στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων και την µέγιστη απόδοση σε αυτές αποτελεί το κλίµα ηρεµίας και αµοιβαίου σεβασµού µε όλους τους υποψηφίους καθώς
και τους επιτηρητές και τη Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων. Φροντίζουµε, λοιπόν, όλοι να πειθαρχούµε
στις οδηγίες και τις υποδείξεις των επιτηρητών και
της Επιτροπής.
Η αίθουσα εξέτασης και η θέση µας δεν είναι σταθερά, αλλά εξαρτώνται από τα εκάστοτε εξεταζόµενα
µαθήµατα. Η κατανοµή των υποψηφίων για κάθε µάθηµα και ηµέρα εξέτασης ανακοινώνεται πριν την είσοδο στις αίθουσες, ενώ οι θέσεις µέσα στις αίθουσες
υποδεικνύονται από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας.
Κατά την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να έχουµε µαζί µας βιβλία, τετράδια, σηµειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές µηχανές, ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης
ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις
εξετάσεις.
Η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιηµένου)
µέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο µηδενισµού
µας. Καλό είναι να µην το φέρνουµε καθόλου στο εξεταστικό κέντρο. Σε αντίθετη περίπτωση, το παραδίδουµε στη Λυκειακή Επιτροπή, που το φυλάσσει σε
ειδικό χώρο. Το παραλαµβάνουµε µετά τη λήξη της
εξέτασης. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την
παραλαβή του κινητού, υπογράφουµε σε ειδική κατάσταση ότι αναλαµβάνουµε οι ίδιοι την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού µας.
Προσερχόµενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται
να έχουµε µαζί µας στυλό µόνο ανεξίτηλης µελάνης
(µαύρο ή µπλε), µολύβι, γοµολάστιχα, γεωµετρικά
όργανα και µπουκαλάκι µε νερό ή αναψυκτικό. Το
µολύβι δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά µόνο
αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεµάτων.

Τα κυλικεία σε όλα τα σχολεία εξακολουθούν να είναι κλειστά. Επιβάλλεται να έχουµε µαζί µας άφθονο
νερό.
Αν εξεταζόµαστε στην ίδια αίθουσα µε αδελφό ή αδελφή µας, τότε οι επιτηρητές φροντίζουν να απέχουµε µεταξύ µας τουλάχιστον 2-3 θέσεις.
Ακολουθούµε κάθε φορά πιστά τις οδηγίες -ακόµη
και όσες θεωρούµε επουσιώδεις- των επιτηρητών για
την προετοιµασία του τετραδίου εξέτασής µας και
την ορθή αναγραφή σε αυτό των απαραίτητων στοιχείων.
∆εν διπλώνουµε τα εξώφυλλα του τετραδίου µας,
ούτε τσαλακώνουµε το τετράδιο, σε καµία στιγµή:
ούτε κατά την αναγραφή των ονοµαστικών στοιχείων
στην αρχή της εξέτασης, ούτε κατά την αναγραφή
των απαντήσεων.
Τα τελευταία φύλλα του τετραδίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρόχειρο, αφού αναγράψουµε σαφώς την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιµοποιούµε ως πρόχειρες, οι οποίες και δεν βαθµολογούνται σε καµία περίπτωση.
Πρέπει να διαχειριστούµε τις σελίδες του τετραδίου
µε φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν δίδεται σε κανέναν υποψήφιο, χωρίς την πρότερη ενηµέρωση της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, διαδικασία, εκτός
των άλλων, χρονοβόρα, και όχι απαραίτητα αποδεκτή.
Οι σελίδες του τετραδίου εξέτασης είναι επαρκείς για
τις απαντήσεις.
∆ιευκρινίσεις για τα θέµατα δίνει µόνο η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο Υπουργείο. Αν έχουµε τέτοια ανάγκη, ο επιτηρητής µεταβιβάζει το αίτηµα στη
Λυκειακή Επιτροπή που αφού το καταγράψει, το διαβιβάζει αρµοδίως. Η διαδικασία αυτή διαρκεί εύλογο
χρονικό διάστηµα. ∆ιευκρινίσεις δεν διαβιβάζονται
µετά το πέρας της ώρας δυνατής αποχώρησης υποψηφίων.
Η παράδοση του τετραδίου µας όταν τελειώσουµε γίνεται συντεταγµένα και βάσει των οδηγιών των επιτηρητών. Οι επιτηρητές ελέγχουν το τετράδιο µπροστά µας για την ύπαρξη αναγνωριστικών στοιχείων ή
την αναγραφή του ονοµατεπωνύµου µας, και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων και στο σηµείο που
τους υποδεικνύουµε σχετικά. Μετά από αυτό αποχωρούµε.
Επίσηµες γραπτές οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων θα σας δοθούν τη ∆ευτέρα στο
σχολείο.

