
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου – Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο  

Σύντομες οδηγίες για τη δοκιμασία – τεστ δεξιοτήτων της 7/9/2022 
Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις 8.30 π.μ.. Η γραπτή δοκιμασία ξεκινά στις 09:00 π.μ., με 
διάρκεια 3 ώρες, και δυνατή αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξή της. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τηρούν τα μέτρα κατά της πανδημίας, όπως ισχύουν την ημέρα 
της δοκιμασίας. 

Οι υποψήφιοι θα έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους ή διαβατήριο. Επιτρέπεται 
να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά 
όργανα. 

Τα κινητά, τα smart watch, και οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, απαγορεύονται. 
Παραδίδονται πριν την είσοδο στην αίθουσα, απενεργοποιημένα πλήρως, προς φύλαξη. 

Οι υποψήφιοι απαντούν στο απαντητικό φύλλο βάσει των οδηγιών. Σε αυτό πρέπει να χρησι-
μοποιηθεί μόνο στυλό διαρκείας μαύρου ή σκούρου μπλε χρώματος, απαγορεύεται η χρήση 
διορθωτικού υγρού ή ταινίας, και δεν πρέπει να υπάρχουν μουντζούρες ή διορθώσεις που να 
καθιστούν αμφισβητήσιμες τις απαντήσεις. Ως πρόχειρο αρχικά χρησιμοποιούν τις λευκές σε-
λίδες των θεμάτων και επιπλέον κόλλες Α4, αν ζητηθούν. Στα θέματα, στο απαντητικό φύλλο 
και στις σελίδες προχείρου οι υποψήφιοι αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, και στο τέλος 
όλα παραδίδονται στους επιτηρητές. 

Οι δύο τελευταίοι υποψήφιοι αποχωρούν μαζί από την αίθουσα. 

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθητές που: 

 δεν έχουν αιτηθεί εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους, μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους, 

 δεν έχουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, 

 δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα κατά της πανδημίας, 

 δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν 
την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

Οι υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιούνται με την ισχύουσα 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομοθεσία. Συνημμένα στην αίτηση συμμετοχής τους πρέπει 
να προσκομιστεί αντίγραφο της σχετικής διάγνωσης, της ίδιας με αυτήν που είναι ενεργή και 
στο σχολείο φοίτησής τους.  

Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται όλοι στην ίδια αίθουσα ή αίθουσες με την ίδια διαδικασία με 
45 λεπτά επιπλέον χρόνο εξέτασης (δηλ., συνολικά 3 ώρες και 45 λεπτά).  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να αναγνωσθεί θέμα ή απάντηση σε 
εξεταζόμενο μία ή περισσότερες φορές, χωρίς έμμεση ή άμεση δήλωση στοιχείων της ορθής 
απάντησης. 


