ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022
ΟΔΗΓΙΕΣ
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι:
α) Προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους
στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλέ), μολύβι, γομολάστιχα,
γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ
γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι
οδηγίες των θεμάτων.
β) Γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο
εξεταζομένου (καρτελάκι) και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο αποδεικτικό
στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).
Για λόγους ενιαίας μεταχείρισης και για το αδιάβλητο των εξετάσεων στην
περίπτωση που εξετάζονται στην ίδια αίθουσα μαθητές - αδέλφια θα πρέπει να
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2 – 3 θέσεις.
γ) Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων/ Δολίευση των εξετάσεωνμηδενισμός του γραπτού.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι κατά την
είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους
βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές
μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης
πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο
Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στη
Λυκειακή Επιτροπή, η οποία θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της
εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν
την είσοδο στις αίθουσες, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. υπενθυμίζει
στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι
η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα
συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους.
Ο υποψήφιος αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και
παραλαβής του κινητού του.
Αν ο υποψήφιος/α που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,
φέρει μαζί του/της στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από
τα αναφερόμενα στην περίπτωση (γ) ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της
εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο
άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των
επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων
εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από
την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και
το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο
βαθμό μηδέν (0).

δ) Το τετράδιο φέρει στο εξώφυλλό του την ένδειξη 2022.
Διευκρινίζεται ότι τα τελευταία φύλλα του τετραδίου μπορεί να
χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο ως πρόχειρο, αφού αναγράψει σαφώς
την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσει ως πρόχειρες, οι
οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.
Οι υποψήφιοι προσέχουν ώστε να κάνουν σωστή διαχείριση του χώρου του
τετραδίου (16 φύλλα), ώστε να χωρέσει τις απαντήσεις τους. Σε καμία
περίπτωση δεν θα χορηγηθεί σε υποψήφιο δεύτερο τετράδιο.
Ε) Έκτακτες υγειονομικές συνθήκες.
Λόγω των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθηκών, τηρούνται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και ιδιαιτέρως επιβάλλεται:
η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους, από όλους τους εμπλεκόμενους με τις εξετάσεις
(υποψηφίους, επιτηρητές, μέλη της Λ.Ε., βοηθητικό προσωπικό).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι
υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις
08:00 π.μ. Επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται
στον χώρο του σχολείου, μέχρι 07:45.
Η εξέταση των μαθημάτων διαρκεί τρεις (3) ώρες.
Η Λ.Ε. εύχεται υγεία, επιτυχία και δύναμη!
Η Πρόεδρος του Ε.Κ.
Ευαγγελία Παγουλάτου

