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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΡΗΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

 
1. Οη επηηεξεηέο έρνπλ βαζηθή ππνρξέσζε ώζηε κε ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο λα δεκηνπξγνύλ θιίκα 

εξεκίαο θαη ζεβαζκνύ ησλ εμεηαδνκέλσλ, ώζηε νη ππνςήθηνη λα πεηζαξρνύλ ζηηο ππνδείμεηο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν ξόινο ησλ επηηεξεηώλ είλαη από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αδηάβιεηε 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαη γη’ απηό θαη ε επζύλε ηνπο είλαη απμεκέλε απέλαληη ζην ζύλνιν ησλ εμεηαδνκέλσλ 

καζεηώλ θαη όρη κόλν ηεο αίζνπζαο πνπ επηηεξνύλ. 

2. Οη επηηεξεηέο πξέπεη λα ειέγρνπλ δηαθξηηηθά θαη λα επηζεκαίλνπλ ζηνπο εμεηαδόκελνπο όηη θαηά ηελ είζνδό 

ηνπο ζηελ αίζνπζα εμέηαζεο δελ επηηρέπεηαη λα έτοσλ καδί ηοσς βηβιία, ηεηράδηα, ζεκεηώζεης, δηορζωηηθό 

σγρό ή ηαηλία, θηλεηά ηειέθωλα, σποιογηζηηθές κεταλές, ειεθηροληθά κέζα κεηάδοζες ή αποζήθεσζες 

πιεροθορηώλ ή επηθοηλωλίας ή νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη δνιηεύεηαη ηηο εμεηάζεηο. 

3 α) Γελ επηηξέπεηαη λα δίλνπλ από κόλνη ηνπο νδεγίεο, δηεπθξηλίζεηο ή ππνδείμεηο γηα ηα ζέκαηα ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο. 

β) Δθόζνλ δηαπηζηώζνπλ όηη θάπνηνο εμεηαδόκελνο δνιηεύεηαη ηηο εμεηάζεηο ή δε ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο ή παξελνριεί ηνπο ινηπνύο εμεηαδόκελνπο, αθαηξνύλ ην ηεηξάδην από ηνλ ππνςήθην θαη 

ελεκεξώλνπλ ακέζσο ηνλ πξόεδξν ηεο ιπθεηαθήο επηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο παξακέλεη 

εληόο ηεο αίζνπζαο κέρξη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά ε ιπθεηαθή επηηξνπή. 

γ) Μεξηκλνύλ γηα ηελ επηθόιιεζε ησλ απηνθόιιεησλ αξηζκεηεξίσλ ζηηο νηθείεο ζέζεηο ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ηεο 

αιθαβεηηθήο θαηάζηαζεο κεηά ηελ είζνδν ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νηθείεο εγθπθιίνπο θαη επηθαιύπηνπλ ηνλ νηθείν ρώξν κε αδηαθαλέο απηνθόιιεην. 

Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηελ επηθόιιεζε ησλ απηνθόιιεησλ ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξόπν πνπ ην 

κέξνο πνπ έρεη ηελ θόιια λα κελ επηθνιιάηαη πάλσ ζηα αηνκηθά ζηνηρεία ή ζην απηνθόιιεην αξηζκεηήξην ηνπ 

ηεηξαδίνπ. 

δ) Δλεκεξώλνπλ ηνπο ππνςεθίνπο όηη ηα ηειεπηαία θύιια ηνπ ηεηξαδίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ 

ππνςήθην σο πξόρεηξν, αθνύ αλαγξάςεη ζαθώο ηελ έλδεημε ΠΡΟΥΔΙΡΟ ζε όζεο ζειίδεο ρξεζηκνπνηήζεη σο 

πξόρεηξεο, νη νπνίεο δελ βαζκνινγνύληαη ζε θακία πεξίπησζε. Δπηζεκαίλνπλ ζηνπο ππνςεθίνπο ηελ αλάγθε λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηηο ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ κε θεηδώ, θαζώο δεύηεξν ηεηξάδην δελ ζα δνζεί ζε θαλέλαλ ππνςήθην, 

ρσξίο ηελ πξόηεξε ελεκέξσζε ηεο ΚΔΔ, αθνύ νη ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ είλαη επαξθείο γηα ηηο απαληήζεηο. 

ε) Να αλαθνηλώλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ζε θάζε αίζνπζα όηη ηόζν θαηά ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθώλ ηνπο 

ζηνηρείσλ ζηελ αξρή ηεο εμέηαζεο όζν θαη θαηά ηελ αλαγξαθή ησλ απαληήζεσλ δελ πξέπεη λα δηπιώλνπλ ηα 

εμώθπιια ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπο ή λα ηζαιαθώλνπλ ην ηεηξάδην. 

4. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη: 

α) Πξνζεξρόκελνη ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ζηπιό ΜΟΝΟ αλεμίηειεο κειάλεο 

(καύξν ή κπιέ), κνιύβη, γνκνιάζηηρα, γεσκεηξηθά όξγαλα θαη κπνπθαιάθη κε λεξό ή αλαςπθηηθό. ΣΟ ΜΟΛΤΒΙ 

γεληθά ΓΔΝ επηηξέπεηαη ζηηο απαληήζεηο, παξά ΜΟΝΟ αλ ην δηεπθξηλίδνπλ νη νδεγίεο ησλ ζεκάησλ. β) Γίλνληαη 

δεθηνί ζηηο εμεηάζεηο κε βαζηθό απνδεηθηηθό ζηνηρείν ην Γειηίν εμεηαδνκέλνπ θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην). 

5. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ζηνπο επηηεξεηέο λα ζεκεηώλνπλ νηηδήπνηε άιιν ζην γξαπηό εθηόο από ηελ ππνγξαθή 

ηνπο (όρη νλνκαηεπώλπκν) ζην ηέινο ησλ απαληήζεσλ πνπ ππνδεηθλύεη ν ππνςήθηνο, ηεο δηαγξαθήο ησλ θελώλ 

θαη ηνπ θελνύ ρώξνπ θάησ από ηελ ππνγξαθή ηνπο, θαζώο θαη απηνύ ηεο ηπρόλ επόκελεο ιεπθήο ζειίδαο. Η 

δηαγξαθή ησλ θελώλ γίλεηαη κε κπιέ ή καύξν ζηπιό. 
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6. Οη επηηεξεηέο όηαλ παξαιακβάλνπλ ην ηεηξάδην πξέπεη λα ην ειέγρνπλ παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 

ύπαξμε αλαγλσξηζηηθώλ ζηνηρείσλ ή ηελ αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ππνγξάθνπλ ζην 

ηέινο ησλ απαληήζεσλ θαη ζην ζεκείν πνπ ηνπο ππνδεηθλύεη ν ππνςήθηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο 

ζηελ αίζνπζα (παξάδνζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ γξαπηνύ) παξαδίδνπλ άκεζα κε πξσηόθνιιν παξαιαβήο - 

παξάδνζεο ηα γξαπηά, ηα απνπζηνιόγηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο παξόλησλ-απόλησλ ζηε Λπθεηαθή Δπηηξνπή. 


