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ΥΟΛΔΙΑ

ΘΕΜΑ : Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019
Oη Παλειιήληεο εμεηάζεηο θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ησλ καζεηώλ καο, γη’ απηό είκαζηε
λνκηθά αιιά θαη εζηθά ππνρξεσκέλνη, λα δηαζθαιίζνπκε όιεο εθείλεο ηηο πξνϋπνζέζεηο,
ώζηε λα δηαθπιάμνπκε ην θύξνο, ηελ αμηνπηζηία θαη ην αδηάβιεην ηεο δηεμαγσγήο ησλ
εμεηάζεσλ. Πξέπεη λα επηδείμνπκε όινη αίζζεκα επζύλεο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ ιάζε,
παξαηππίεο θαη παξαιείςεηο.
ΑΠΟΔΕΛΣΙΧΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΕΔΡΧΝ ΚΑΙ ΜΕΛΧΝ ΛΤΚΕΙΑΚΧΝ
ΕΠΙΣΡΟΠΧΝ
1.
Σελ παξακνλή ησλ εμεηάζεσλ θαινύλ ζην εμεηαζηηθό θέληξν ηνπο επηηεξεηέο πνπ
έρνπλ νξηζηεί από ηε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο, ηνπο ελεκεξώλνπλ πξνθνξηθά γηα ηα
θαζήθνληά ηνπο θαη ηνπο ηα δίλνπλ θαη γξαπηά, ώζηε λα κελ ππάξρεη θακία απνξία θαη
θακία δηθαηνινγία.
2.
Σελ παξακνλή ησλ εμεηάζεσλ εηνηκάδνπλ καδί κε ηα άιια κέιε ηεο ιπθεηαθήο
επηηξνπήο ηηο αίζνπζεο, ζηηο νπνίεο ζα εμεηαζηνύλ νη καζεηέο θαη ζπξνθνιινύλ ζε θάζε
αίζνπζα θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ.
3.
Εηνηκάδνπλ γηα θάζε αίζνπζα εμέηαζεο θάθειν, ζηνλ νπνίν έρνπλ ηελ θαηάζηαζε
κε ηα ζηνηρεία ησλ καζεηώλ αλαιπηηθά, ηα ηεηξάδηα, ηα απηνθόιιεηα θαζώο θαη ηα
αξηζκεηήξηα.
4.
Καηαξηίδνπλ πξόγξακκα θαηαλνκήο ησλ επηηεξεηώλ ζηηο αίζνπζεο εμεηάζεσλ
θξνληίδνληαο λα ππάξρεη ελαιιαγή ησλ επηηεξεηώλ ζηηο αίζνπζεο, δειαδή, ν επηηεξεηήο
ζα είλαη θάζε κέξα εμέηαζεο ζε δηαθνξεηηθή αίζνπζα εμέηαζεο θαη κε δηαθνξεηηθό
ζπλεπηηεξεηή.
5.
Επίζεο, θξνληίδνπλ θαη γηα ηελ ελαιιαγή ησλ επηηεξεηώλ πνπ σο εθεδξηθνί
βξίζθνληαη ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ζπλνδεύνπλ ηνπο εμεηαδνκέλνπο ζηηο ηνπαιέηεο.
6.
Καηαξηίδνπλ σξνιόγην πξόγξακκα επηηεξεηώλ ην νπνίν αλαξηνύλ ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ.
7.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ θιεηδώλνπλ ηηο ηνπαιέηεο ησλ καζεηώλ θαη
ειέγρνπλ ηηο ηνπαιέηεο ησλ θαζεγεηώλ, γηαηί ζε απηέο ζα πεγαίλνπλ νη καζεηέο,
ζπλνδεπόκελνη, ζην δηάζηεκα ησλ εμεηάζεσλ.

8.
Κάζε εκέξα εμέηαζεο θξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή αλαπαξαγσγή ησλ ζεκάησλ θαη
ηελ άκεζε δηαλνκή ηνπο ζηνπο εμεηαδνκέλνπο.
9.
Είλαη ππεύζπλνη καδί κε ηνπο επηηεξεηέο γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ππνςεθίσλ θαη
γηα ηε ζσζηή δηαλνκή ησλ ζεκάησλ (π.ρ αδέιθηα, θνηλά ζέκαηα..)
10.
Ελεκεξώλνπλ άκεζα ηελ ΕΕΔΔΕ γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξό δήηεκα πξνθύςεη ζην
εμεηαζηηθό θέληξν ( π.ρ. μαθληθή θαη ζνβαξή αζζέλεηα εμεηαδνκέλνπ, εληνπηζκό θηλεηνύ
πνπ δελ έρεη παξαδνζεί ζε εμεηαδόκελν, εληνπηζκό αληηγξαθήο εμεηαδνκέλνπ από
ζεκεηώζεηο πνπ έρεη καδί ηνπ, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά εμεηαδνκέλνπ).
11.
Ειέγρνπλ ηνπο επηηεξεηέο πνπ δελ εθηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη γλσζηνπνηνύλ
ην γεγνλόο ζηελ ΕΕΔΔΕ.
12. Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε απαγνξεύνπλ απζηεξά ηελ είζνδν εληόο ηνπ εμεηαζηηθνύ
θέληξνπ νπνηνπδήπνηε άιινπ εθηόο ησλ εμεηαδνκέλσλ, ησλ κειώλ, θαη ινηπνύ
πξνζσπηθνύ ησλ επηηξνπώλ, ηνπ βνεζ. Πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηηεξεηώλ.
13. Δελ γλσζηνπνηνύλ ηα ζέκαηα ζε νπνηνλδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν.
14.πγθεληξώλνπλ θαη απνζηέιινπλ κε ηνλ ύλδεζκν ζηελ ΕΕΔΔΕ ηα γξαπηά δνθίκηα,
όπσο νξίδεη ε Φ251/83127/Α5/24-5-2019.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΠΙΣΗΡΗΣΧΝ
1.
Πξνζέξρνληαη ζην Λύθεην κηα ώξα πξηλ από ηελ ώξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε κεηάδνζε
ησλ ζεκάησλ.
2.
Ελεκεξώλνληαη γηα ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία ζα επηηεξήζνπλ θαη παξαιακβάλνπλ
από ηε γξακκαηεία ζε θάθειν:
α. ηελ αιθαβεηηθή θαηάζηαζε ησλ εμεηαδνκέλσλ
β. ηνλ αλάινγν αξηζκό ηεηξαδίσλ
γ. απηνθόιιεηεο εηηθέηεο ζε δηπιάζην αξηζκό από ηα ηεηξάδηα γηα ηελ επηθάιπςε
ηνπο
δ. αξηζκεηήξηα απηνθόιιεηα όζα θαη ηα ηεηξάδηα ( θάζε λνύκεξν ζε ηξηπινύλ)
3.
Πξηλ εηζέιζνπλ νη καζεηέο ζηελ αίζνπζά ηνπο, νη επηηεξεηέο ηνπο δεηνύλ λα
παξαδώζνπλ ό,ηη βηβιία θαη ζεκεηώζεηο έρνπλ θαη αθνύ απελεξγνπνηήζνπλ ηα θηλεηά λα
ηα παξαδώζνπλ ελππόγξαθα ζηνλ Πξόεδξν ηεο Λ.Ε.
4.
Πεγαίλνπλ ζηελ αίζνπζα ζπγρξόλσο κε ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαη ηνπο ππνδεηθλύνπλ
λα θαζίζνπλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά.
5.
Είλαη ππεύζπλνη καδί κε ηε ΛΕΕ γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηε
ζσζηή δηαλνκή ησλ ζεκάησλ
6.
Εθθσλνύλ ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηώλ θαη θάλνπλ έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο.
7.
Κάλνπλ έιεγρν γηα ηνπο απόληεο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. εκεηώλνπλ ζηελ
θαηάζηαζε ηε ιέμε ΑΠΧΝ (ΠΡΟΟΥΗ ζηηο ζπλσλπκίεο).
8.
Παξαδίδνπλ από έλα ηεηξάδην ζηνπο εμεηαδνκέλνπο θαη ηνπο ππνδεηθλύνπλ λα ηα
ειέγμνπλ κήπσο έρνπλ ζεκάδηα, ή ιείπνπλ ζειίδεο, ή είλαη θαθνηππσκέλα.
9.
Τπνδεηθλύνπλ ζηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζην πάλσ κέξνο ηεο εζσηεξηθήο ζειίδαο
ηνπ εμσθύιινπ θαη ζηηο δύν ζέζεηο:
-ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία (αθξηβώο, όπωο είλαη γξακκέλα ζηελ καζεη.
ηαπηόηεηα),
-ην Λύθεην πνπ θνηηά θαη
-ηνλ θωδηθό ηνπ.
ε θαλέλα άιιν κέξνο ηνπ ηεηξαδίνπ δελ γξάθεη ην όλνκά ηνπ ή ηελ ππνγξαθή
ηνπ.
10.
Τπνδεηθλύνπλ ζηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζην εμώθπιιν θαη ζηηο δύν ζέζεηο:
-ην κάζεκα θαη
-ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ καζήκαηνο.

11.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ εμσθύιινπ ν έλαο
επηηεξεηήο επηθνιιά ηνπο δύν αξηζκνύο ησλ αξηζκεηεξίσλ κε ζπλερή ζεηξά. Ο ηξίηνο
αξηζκόο κέλεη ζην ζηέιερνο. Ο άιινο επηηεξεηήο, ζην ρώξν πνπ έρεη επηθνιιεζεί ην
απηνθόιιεην αξηζκεηήξην επηθαιύπηεη ακέζωο ηνπο αξηζκνύο θαηά ηξόπν πνπ λα κελ
είλαη αλαγλωξίζηκν ην Λύθεην πξνέιεπζήο ηνπ.
12.
Γηα ηνπο απόληεο θηηάρλνληαη απνπζηνιόγηα σο εμήο : ε απόθνκκα ηεηξαδίνπ
(θόβεηαη ην κηζό εμώθπιιν) αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ απόληνο ζην
εμεηαδόκελν κάζεκα θαη επηθνιιάηαη ην ηξίην απηνθόιιεην, ην νπνίν ζα έκελε ζην
ζηέιερνο, αλ ήηαλ παξώλ ν εμεηαδόκελνο, ελώ ηα άιια δύν παξακέλνπλ ζην ζηέιερνο. Σν
απνπζηνιόγην απηό παξαδίδεηαη ζηε Λπθεηαθή Επηηξνπή κε ην ηέινο ηεο εμέηαζεο
13.
Ο έλαο από ηνπο δύν Επηηεξεηέο παξαιακβάλεη ηα ζέκαηα από ηελ Επηηξνπή θαη
ηα κνηξάδεη ρσξίο θαλέλα ζρόιην. Ο άιινο αλαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηνλ ρξόλν έλαξμεο θαη
ιήμεο ηεο εμέηαζεο.
14.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ν έλαο είλαη κπξνζηά θαη ν άιινο πίζσ ρσξίο λα
ζπλνκηινύλ νύηε κεηαμύ ηνπο νύηε κε ηνπο καζεηέο.
15.
ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ καζεηήο ρξεηαζηεί λα βγεη έμσ από ηελ αίζνπζα
ν έλαο Επηηεξεηήο ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Εθεδξηθό, ζηνλ νπνίν ζα παξαδώζεη ην καζεηή
θαη ζα ηνλ ζπλνδεύζεη ειέγρνληαο ηνπο ρώξνπο πνπ απηόο επηζθέπηεηαη γηα ηελ
απνθπγή πεξίπησζεο δνιίεπζεο ησλ εμεηάζεσλ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν
ζπλνδόο λα είλαη θαζεγεηήο ηνπ ίδηνπ Λπθείνπ πνπ κεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα
ζηε Λπθεηαθή Επηηξνπή.
16.
Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ηεηξαδίνπ από ηνλ ππνςήθην θαη ΠΑΡΟΤΙΑ ηνπ:
- Γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ μαλά θαη ε επηθάιπςε ησλ νλνκαζηηθώλ
ζηνηρείσλ γίλεηαη κε κεγάιε ΠΡΟΟΥΗ, ώζηε ε απνθόιιεζε λα είλαη εύθνιε κεηά ηελ
βαζκνιόγεζε.
- Δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηα θελά δηαζηήκαηα θαη ππνγξάθνπλ κε κπιε ζηπιό θαη νη
δύν επηηεξεηέο ζην ζεκείν πνπ ν ππνςήθηνο ζα ηνπο ππνδείμεη όηη ηειεηώλεη ην γξαπηό
ηνπ. Δηαγξάθνπλ ρηαζηί ηνλ θελό ρώξν θάησ από ηελ ππνγξαθή ηνπο θαζώο θαη ηελ
επόκελε ζειίδα.
- Ειέγρνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ηεηξαδίσλ πνπ παξέιαβαλ, θαη πνπ πξέπεη λα είλαη ίζνο
κε ησλ παξόλησλ.
- Σέινο, παξαδίδνπλ ακέζσο:
Σα ηεηξάδηα
Σηο αιθαβεηηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηώλ
Σα απνπζηνιόγηα
Σα ζηειέρε ησλ αξηζκεηεξίσλ θαη
πλππνγξάθνπλ ην πξσηόθνιιν παξάδνζεο, παξαιαβήο κε ην Πξόεδξν
ηεο Λπθ. Επηηξνπήο.
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΗΡΗΣΧΝ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ
1.
Δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζε καζεηέο πνπ έρνπλ καδί ηνπο βηβιία, ηεηξάδηα,
ζεκεηώκαηα ή άιια αληηθείκελα, εθηόο από απηά πνπ επηηξέπνληαη από ηελ επηηξνπή ηνπ
Λπθείνπ.
2.
Δελ πεξηθέξνληαη ζηηο αίζνπζεο .
3.
Δελ ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο ή κε καζεηέο.
4.
Δελ δίλνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηνπο καζεηέο. Οη ηπρόλ απνξίεο δηαβηβάδνληαη ζηελ
Επηηξνπή ηνπ Λπθείνπ θαη κέζσ απηήο ζηελ ΚΕΕ, ε νπνία είλαη ε κόλε αξκόδηα λα θξίλεη
αλ ζα δνζνύλ δηεπθξηλίζεηο.
5.
Δελ ζηέθνληαη πάλσ από ην γξαπηό ηνπ ππνςήθηνπ, γηαηί γίλνληαη ελνριεηηθνί.
6.
Απελεξγνπνηνύλ ηα θηλεηά ηειέθωλα, ηα παξαδίδνπλ ελππόγξαθα ζηνλ Πξόεδξν
ηεο Λ.Ε θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηξόπν πνπ λα κε δεκηνπξγεί πξόβιεκα

ζηνπο εμεηαδόκελνπο αιιά θαη λα ειέγρνπλ θαηά ηνλ απζηεξόηεξν ηξόπν ηελ πηζαλόηεηα
αληηγξαθήο ή ζπλεξγαζίαο.
7.
Γηα νπνηνδήπνηε ηέινο πξόβιεκα ελεκεξώλνπλ ηελ επηηξνπή ηνπ Λπθείνπ.

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
1.
Πξνζέξρνληαη ζην ιύθεην ην αξγόηεξν ζηηο 08.00 ην πξσί.
2.
Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο λα έρνπλ καδί:
α.
Σελ Μαζεηηθή Σαπηόηεηα
β.
Δύν ζηπιό δηαξθείαο ρξώκαηνο κπιε ή καύξνπ, κνιύβη, γνκνιάζηηρα,
θαη εθόζνλ ρξεηάδνληαη γεωκεηξηθά όξγαλα.
3.
Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ κεραλώλ (Computer), δηνξζσηηθνύ
(blanco) θαη λα θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηό ηειέθσλν θαη πξνθαλώο βηβιία θαη ζεκεηώζεηο.
Η θαηνρή θηλεηνύ ηειεθώλνπ (έζηω θαη απελεξγνπνηεκέλνπ) κέζα ζηελ αίζνπζα
ζπληζηά επαξθή ιόγν κεδεληζκνύ ηνπ γξαπηνύ.
4.
Επηηξέπεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο λεξό ή αλαςπθηηθό.
5
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο δελ επηηξέπεηαη λα βγνπλ από ηελ αίζνπζα
εθηόο από εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.
6.
Πεγαίλνπλ ζηελ αίζνπζα θαη θάζνληαη ζηε ζέζε πνπ ηνπο έρνπλ νξίζεη θαη κέρξη
λα δνζνύλ ηα ζέκαηα δελ βγαίλνπλ από απηήλ.
7.
Τπνρξενύληαη λα ειέγρνπλ ην ηεηξάδην κήπσο έρεη ζεκάδηα ή ιείπνπλ ζειίδεο ή
είλαη θαθνηππσκέλν. Δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δεύηεξνπ ηεηξαδίνπ ή ε αθαίξεζε
θύιισλ. Γηα πξόρεηξν ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο. ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο
ησλ ζεκάησλ θαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηα ηεηξάδηα παξακέλνπλ θιεηζηά
8.
Οπνηαδήπνηε απεηζαξρία, δηαζάιεπζε ηεο ηάμεο ή απόπεηξα αληηγξαθή ηηκσξείηαη
κε κεδεληζκό ηνπ γξαπηνύ.
9.
Δελ γξάθνπλ πνπζελά αιινύ ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία, παξά κόλν όπνπ ηνπο
ππνδείμνπλ νη επηηεξεηέο. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνγξαθή ή αλαγξαθή νηνπδήπνηε άιινπ
δηαθξηηηθνύ ζηνηρείνπ. Τπάξρεη θίλδπλνο κεδεληζκνύ ηνπ γξαπηνύ.
10.
Ειέγρνπλ αλ έρνπλ απαληήζεη ζε όια ηα ζέκαηα θαη αθνύ παξαδώζνπλ ην ηεηξάδην
ππνγξάθεη ν επηηεξεηήο παξνπζία ηνπο, θαη απνκαθξύλνληαη από ηελ αίζνπζα.

Ο Δ/ληεο ΔΕ
Γθακπξέιαο Μηιηηάδεο

