
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ 
Την Παρασκευή 3/6/2022 αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 

μερικά πρακτικής φύσεως θέματα. 

• Το πρωί θα πρέπει να είστε στο Σχολείο το αργότερο στις 08:00. Την πρώτη μέρα καλό θα είναι να είστε 

και λίγο νωρίτερα.  

• Η εκπομπή των θεμάτων αρχίζει περίπου στις 08:30 και η εξέταση αρχίζει αμέσως μετά την 

αναπαραγωγή και διανομή των θεμάτων και διαρκεί τρεις (3) ώρες. Η δυνατή αποχώρηση ορίζεται από 

την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. 

• Θα πρέπει να έχετε μαζί σας οπωσδήποτε το Δελτίο Εξεταζομένου. Δεν χρειάζονται άλλα έγγραφα 

ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, ...).  

• Σε εμφανές σημείο στο Σχολείο θα έχουν αναρτηθεί πίνακες όπου θα βρείτε σε ποια αίθουσα θα πρέπει 

να προσέλθετε. Θα είμαστε εκεί, για να σας βοηθήσουμε.  

• Μαζί σας επιτρέπεται να έχετε ΜΟΝΟ: στυλό ανεξίτηλης μελάνης (μπλε ή μαύρο), μολύβι, γομολάστιχα, 

γεωμετρικά όργανα (όπου χρειάζεται) και ένα μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Τις απαντήσεις θα τις 

γράφετε μόνο με στυλό.  

• Δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό (blanco), κινητό 

τηλέφωνο, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης 

πληροφοριών ή επικοινωνίας.  

• Σε περίπτωση κατά την οποία προσέλθετε στο Σχολείο με κάτι από τα παραπάνω, το παραδίδετε στον 

επιτηρητή, πριν μπείτε στην αίθουσα. Θα σας επιστραφεί μετά το τέλος της εξέτασης.  

• Προσοχή: Η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα έχει σοβαρές συνέπειες, 

που απευχόμαστε όλοι. 

• Μέσα στην αίθουσα θα πρέπει να φοράτε προστατευτική μάσκα. 

• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να πειθαρχείτε στις οδηγίες των επιτηρητών.  

• Θα σας δοθεί μόνο ένα τετράδιο και γι’ αυτό θα πρέπει να κάνετε συνετή διαχείριση των 16 σελίδων 

του. Θα πρέπει να ελέγξετε τα φύλλα του τετραδίου και να ζητήσετε αντικατάστασή του, αν είναι 

κακέκτυπο. Οι τελευταίες σελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Πρέπει όμως να γράψετε 

τη λέξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» στην κορυφή των σελίδων που θα χρησιμοποιήσετε γι’ αυτό τον σκοπό. Οι σελίδες 

αυτές δεν βαθμολογούνται.  

• Στο εξώφυλλο του τετραδίου θα γράψετε κατά τις οδηγίες των επιτηρητών το μάθημα στο οποίο 

εξετάζεστε και τα ατομικά σας στοιχεία, τα οποία και θα καλυφθούν, όταν παραδώσετε το γραπτό σας 

στο τέλος της εξέτασης. Προσοχή: δεν πρέπει να γράψετε το όνομά σας ή άλλα διακριτικά σημάδια στο 

εσωτερικό του τετραδίου. 

• Όταν σας δοθούν τα θέματα, θα πρέπει να τα ελέγξετε ως προς τον αριθμό των σελίδων και την ποιότητα 

της εκτύπωσης. Έπειτα, θα γράψετε στο τετράδιό σας το εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία, όπως 

αυτά αναγράφονται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας των θεμάτων.  

• Μετά τη διανομή των θεμάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο σε κανένα μαθητή. 

• Με τη λήξη της εξέτασης παραδίνετε το γραπτό σας στους επιτηρητές, οι οποίοι παρουσία σας 

καλύπτουν τα ατομικά σας στοιχεία και υπογράφουν στο σημείο όπου τους υποδεικνύετε ότι τελειώνουν 

οι απαντήσεις σας. 

• Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, μην διστάσετε να απευθυνθείτε 

στους επιτηρητές και αυτοί θα καλέσουν την Λυκειακή Επιτροπή για την επίλυσή του.  

Να προσέλθετε στις εξετάσεις με ψυχραιμία και θετική διάθεση.  

Έχετε τις ευχές όλων των καθηγητών σας για Καλή Επιτυχία!! 


