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ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Οδηγίες προς τους επιτηρητές
•
Οι επιτηρητές/-τριες θα προσέλθουν στις 8 πμ για ενημέρωση στο Εξεταστικό
Κέντρο στο οποίο έχουν ορισθεί. Όλοι θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση περί
μη συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψηφίους μέχρι 3ου βαθμού που
εξετάζονται στο συγκεκριμένο ΕΚ στο οποίο επιτηρούν. Μετά την ενημέρωση,
παραλαμβάνουν το πακέτο της αίθουσάς τους που περιέχει θέματα, απαντητικά φύλλα,
πρόχειρα λευκά φύλλα Α4 και μαύρα/μπλε στυλό.
•

Στη διάρκεια της επιτήρησης, οι επιτηρητές φορούν μάσκα.

•
Ώρα έναρξης της δοκιμασίας εισαγωγής: 10 πμ. Διάρκεια 2,5 ώρες για τα Γυμνάσια,
3 ώρες για τα Λύκεια. Δυνατή αποχώρηση: μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης
•
Κατά την είσοδό τους, οι υποψήφιοι/-ες χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και
πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών ( ο άλλος είναι ήδη στην
αίθουσα). Στις αίθουσες οι υποψήφιοι κάθονται σε απόσταση 1,5 μ. ο ένας από τον άλλο
και τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ.
•
Οι μαθητές κάθονται στα θρανία με τις οδηγίες των επιτηρητών και σύμφωνα με
τις ονομαστικές καταστάσεις που υπάρχουν στον φάκελο που έχει δοθεί στους
τελευταίους. Αν στην ίδια αίθουσα εξετάζονται αδέλφια, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
ώστε να μην κάθονται το ένα πίσω από το άλλο. Πριν την έναρξη της δοκιμασίας, δίδεται
στους υποψήφιους το απαντητικό φύλλο και γίνεται από τους επιτηρητές ο έλεγχος
ταυτοπροσωπίας. Στο απαντητικό φύλλο οι υποψήφιοι/ες ΔΕΝ θα σημειώσουν τίποτα,
εκτός από τις απαντήσεις. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων βρίσκονται στο
αποσπώμενο τμήμα του απαντητικού φύλλου, το οποίο οι επιτηρητές θα κόψουν αμέσως
μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και πριν την έναρξη της εξέτασης. Στη συνέχεια, δίδονται
στους υποψήφιους τα θέματα, πάνω στα οποία οι υποψήφιοι/ες θα γράψουν το όνομά
τους. Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την εξέταση, παραδίδουν το απαντητικό φύλλο,
καθώς και τα θέματα στους επιτηρητές. Σε περίπτωση απόντων μαθητών, το απαντητικό
φύλλο χωρίς να κοπεί το αποσπώμενο κομμάτι, παραδίδεται από τους επιτηρητές στην
επιτροπή εξετάσεων
•
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστούν στους υποψήφιους οι οδηγίες συμπλήρωσης
του φύλλου απαντήσεων και να διευκρινιστούν όλες οι απορίες των υποψηφίων σχετικά
με τον σωστό τρόπο συμπλήρωσης .
Η συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου γίνεται με μαύρο ή σκούρο μπλε στυλό
διαρκείας. Οι υποψήφιοι /ες σημειώνουν τις απαντήσεις τους φροντίζοντας να μαυρίζουν
ευδιάκριτα όλο το εσωτερικό του κύκλου που αντιστοιχεί στην απάντηση που θεωρούν
σωστή σε κάθε ερώτηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα
που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν ο κύκλος

είναι αχνά μαυρισμένος ή διαγραμμένος με Χ ή υπάρχουν επιλεγμένες περισσότερες της
μιας απαντήσεις ή οποιαδήποτε άλλο επιπλέον σημάδι, το μηχάνημα ακυρώνει εντελώς
την απάντηση, ακόμη και αν ο/η υποψήφιος/α έχει επιλέξει τη σωστή.
•
Οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν διορθωτικό ή γόμα για να
σβήσουν, γι αυτό πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι/ες πριν συμπληρώσουν την οριστική
απάντηση σε κάθε ερώτηση. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο το φυλλάδιο των
θεμάτων, ενώ, αν χρειαστούν επιπλέον φύλλα για πρόχειρο, θα δοθούν από τους
επιτηρητές.
•
15 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου εξέτασης, οι επιτηρητές ειδοποιούν τους μαθητές
για τον χρόνο που απομένει, τονίζοντας ότι πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν σημειώσει με
στυλό τις απαντήσεις τους. Το ίδιο επαναλαμβάνουν και 5 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου.
•
Όταν οι υποψήφιοι/ες ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους, παραδίδουν στους
επιτηρητές το απαντητικό φύλλο και τα θέματα, καθώς και τα φύλλα που τυχόν έχουν
χρησιμοποιήσει ως πρόχειρο και αποχωρούν από την αίθουσα με τον τρόπο που θα
υποδείξουν οι επιτηρητές. Οι δύο τελευταίοι μαθητές αποχωρούν μαζί από την αίθουσα.
•
Σε περίπτωση που ένα γραπτό τσαλακωθεί ή λερωθεί κατά λάθος, οι επιτηρητές
καλούν τον υπεύθυνο εξετάσεων και το γραπτό χαρακτηρίζεται ως ειδικό γραπτό. Επίσης
ως ειδικό γραπτό ορίζεται, αφού ελεγχθεί και από τον υπεύθυνο εξετάσεων, και
οποιοδήποτε άλλο φέρει διακριτικό πχ διχρωμία στα στυλό, αναγραφή κάποιων λέξεων ή
ζωγραφιά κλπ. Για το ειδικά γραπτά οι επιτηρητές υπογράφουν σε συγκεκριμένο έντυπο
ότι τα παρέδωσαν .
Στη διάρκεια της εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και
πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων της επιτροπής Εξετάσεων του ΕΚ και
των επιτηρητών. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και σε περίπτωση προσπάθειας αντιγραφής,
ο/η υποψήφιος/α αποκλείεται από τη διαδικασία.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Οι εξεταζόμενοι/ες υποψήφιοι/ες εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που
εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στο Εξεταστικό Κέντρο.
Όσοι/ες υποψήφιοι εμπίπτουν στην Ομάδα Α΄ εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο
χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων του
Προτύπου Σχολείου. Η παράταση του χρόνου εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30
λεπτά.
Όσοι/ες υποψήφιοι εμπίπτουν στην Ομάδα Β΄ εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από
τους/τις υποψηφίους της Ομάδας Α΄ και τους υπόλοιπους υποψήφιους και ο χρόνος
εξέτασής τους είναι επαυξημένος, πλέον των δυόμισι ωρών στο Γυμνάσιο και των τριών
ωρών στο Λύκειο, κατά 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο/η
επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τη διατύπωση θέματος ή απάντησης σε
εξεταζόμενο/η μία ή περισσότερες φορές. Όμως, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν
επιτρέπεται να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης.

Αν ο/η υποψήφιος/-α της ομάδας Α είναι μόνον ένας/μία, εξετάζεται στην ίδια αίθουσα με
τους υποψήφιους της Ομάδας Β.
Σε κάθε αίθουσα ορίζονται δύο (2) επιτηρητές, κατά προτίμηση ένας/μία εκπαιδευτικός
κλάδου ΠΕ02 και ένας/μία εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03. Αφού γίνει ο έλεγχος
ταυτοπροσωπίας, χορηγείται το φυλλάδιο με τις εκφωνήσεις των θεμάτων και το φύλλο
απαντήσεων. Όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στα ίδια θέματα.
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην προσεκτική συμπλήρωση του φύλλου
απαντήσεων. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να σημειώνουν τις απαντήσεις τους στο φύλλο
απαντήσεων, φροντίζοντας να χρησιμοποιούν μόνο στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε και όχι
μολύβι, να μην κάνουν χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Να
μαυρίζουν ευδιάκριτα όλο το εσωτερικό του κύκλου που αντιστοιχεί στην απάντηση που
θεωρούν σωστή σε κάθε ερώτηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό
μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν
ο κύκλος είναι αχνά μαυρισμένος ή διαγραμμένος με Χ ή υπάρχουν επιλεγμένες
περισσότερες της μιας απαντήσεις, σβησίματα ή οποιοδήποτε άλλο επιπλέον σημάδι, το
μηχάνημα ακυρώνει εντελώς την απάντηση, ακόμη και αν ο/η υποψήφιος/α έχει επιλέξει
τη σωστή.
Αν ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από τον/την Εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης που
του είχε διατεθεί για το τρέχον σχολικό έτος, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας,
αυτός/ή μπορεί να παρίσταται κατά την εξέταση, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία. Οι
Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την
εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές
παραινέσεις που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η
συνεργασία.
Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων για τη διαφύλαξη
του αδιάβλητου των εξετάσεων ισχύουν και για τους/τις υποψηφίους/ες αυτούς από την
στιγμή που θα εισέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής
τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης
εντός των αιθουσών εξέτασης έχουν οι επιτηρητές. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους
εξεταζομένους των προβλεπόμενων πειθαρχικών μέτρων ανήκει στον Πρόεδρο του
Εξεταστικού Κέντρου, στον οποίο αναφέρουν οι επιτηρητές οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε
ανακύψει.

