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Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

• Οι εξετάσεις των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων διεξάγονται σε Ειδικά
Εξεταστικά Κέντρα την ίδια μέρα, στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την
ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

• Με εγκύκλιο που θα αποσταλεί στα σχολεία σας θα ενημερωθείτε έγκαιρα για
τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων αλλά και για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα
στα οποία θα εξεταστείτε.

Προσέλευση:

✓Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ώρα με τις τυπικές πανελλήνιες.

✓Χτυπάει το κουδούνι.



Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

✓Σας ενημερώνουν για την διαδικασία και εκφωνούν τα ονόματα και τις αίθουσες

στις οποίες τοποθετείστε.

✓Καταστάσεις με τα ονόματα και τις αίθουσες είναι τοιχοκολλημένες και μέσα

στο κτίριο.

✓Θα υπάρχουν άτομα για να σας καθοδηγήσουν να βρείτε την αίθουσα.

Είναι αυτονόητο ότι για τους προφορικά εξεταζόμενους ισχύουν οι ίδιες διατάξεις

που ισχύουν και για τους τυπικά εξεταζόμενους από την στιγμή που θα προσέλθετε

στο εξεταστικό κέντρο, μέχρι και την στιγμή αποχώρησης.



Συνολική διάρκεια εξέτασης

Η συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης περιλαμβάνει:

▪ τον χρόνο προετοιμασίας ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες,
όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την
παρέλευση του οποίου κλείνετε τα τετράδιά σας και περιμένετε να κληθείτε από
την επιτροπή.

▪ τον χρόνο αξιολόγησης – βαθμολόγησης που ξεκινά μετά την παρέλευση του
τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν δηλώσετε (πριν την παρέλευση του
τρίωρου) έτοιμοι/ες για αξιολόγηση. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από
την πορεία αξιολόγησης – βαθμολόγησης σας διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το
αίτημά σας για παράταση του χρόνου αξιολόγησης – βαθμολόγησης, να σας δώσει
αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά συνολικά), η
οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης – βαθμολόγησής και την
εκτίμηση της επιτροπής.



Διαδικασία της εξέτασης

• Εισέρχεστε στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί
εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα, σας χορηγείται το τετράδιο και αναγράφετε
τα ατομικά σας στοιχεία. Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής
αναγραφής των ατομικών σας στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές
με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε το κάθε τετράδιο να είναι ανώνυμο.

• Αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων, θα σας δοθεί αντίγραφο, οπότε αρχίζει και
ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα
θέματα αν το ζητήσετε.

• Μπορεί ακόμη να ζητήσετε και τη βοήθεια από τον εκπρόσωπο του ΚΕΣΥ
έτσι ώστε να χαλαρώσετε και να μπορέσετε να συνεχίσετε.



Διαδικασία της εξέτασης

• Είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη πως ο χρόνος προετοιμασίας που σας
δίνεται (ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και
δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:

✓να μελετήσετε

✓ να κατανοήσετε τα θέματα και

✓να κρατήσετε, εφόσον το επιθυμείτε, σημειώσεις στο τετράδιο σας για να τις
χρησιμοποιήσετε όταν θα προσέλθετε στην επιτροπή για να εξεταστείτε.

• Όταν είστε έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας,
προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου βρίσκονται τα μέλη της
Επιτροπής Εξέτασης.



Διαδικασία της εξέτασης

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης από τα τρία (3) μέλη – εξεταστές μπορείτε να :

✓ απαντήσετε στα θέματα με όποια σειρά επιθυμείτε

✓ συμβουλεύεστε τις σημειώσεις σας στο τετράδιο

✓ ζητήσετε την ανάγνωση κάποιου θέματος, ώστε ο εξεταστής να επαναλάβει άλλη μία 
φορά την ανάγνωσή του.

✓ απαντήσετε γραπτά σε κάποια ερωτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση εκφράζετε αυτή την
επιθυμία σας στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεστε ενώπιον της επιτροπής, και το
δηλώνετε εγγράφως στο γραπτό σας δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να
αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά.

Θα πρέπει όμως να είστε απόλυτα σίγουροι/ες πως αυτή η επιλογή σας θα σας φέρει το
καλύτερο βαθμολογικό αποτέλεσμα.



Διαδικασία της εξέτασης

✓Όταν ολοκληρωθεί η εξέτασή σας δίνετε το τετράδιο και αποχωρείτε από την
αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο.

❖Αν στην απάντηση κάποιου θέματος στα μαθήματα των θετικών επιστημών
απαιτείται γραφική παράσταση και αδυνατείτε να γράψετε , ο εξεταστής μπορεί
να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ΄ υπόδειξή σας.

❖Αν στην απάντηση κάποιου θέματος αδυνατείτε να αποδώσετε το εξεταζόμενο
αντικείμενο (Π.χ. Ιστορία, Βιολογία) σε συνεχή λόγο, μπορεί ο εξεταστής να σας
εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες θα σας διευκολύνουν να
διατυπώσετε καλύτερα τις γνώσεις σας αλλά χωρίς βέβαια να υποδεικνύουν την
απάντηση.



❖ Στην περίπτωση αναριθμητισμού ή λαθών στη χρήση συμβόλων και προσήμων, μπορεί ο

εξεταστής να σας κάνει μια γενική παρατήρηση, ώστε να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο στη λάθος

κατεύθυνση.

❖ Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση

των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν επιεική αξιολόγηση ή ευνοϊκή

μεταχείριση αλλά έχουν ως στόχο να διατυπώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις σας.

Για το λόγο αυτό τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά τη διάρκεια της

αξιολόγησης διαμορφώνεται κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης από τους επιτηρητές και εξεταστές.

Διαδικασία της εξέτασης



Γενικές οδηγίες 

✓Όταν μάθετε το Εξεταστικό Κέντρο κάντε τη διαδρομή κάποιες μέρες πριν για 

να βεβαιωθείτε για το χρόνο που χρειάζεστε να φτάσετε.

✓Προετοιμαστείτε κατάλληλα από το προηγούμενο βράδυ. Τι θα πάρετε μαζί σας, 

πώς θα πάτε,  ποια ώρα θα πρέπει να είστε στο εξεταστικό κέντρο. 

✓Κοιμηθείτε νωρίς και μη μελετάτε μέχρι αργά. 

✓Εκείνη την ημέρα, αποφύγετε οδούς χωρίς εναλλακτικές διαφυγές 

(περιφερειακούς δρόμους, κλειστούς αυτοκινητόδρομους).

✓Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ταυτότητα και δελτίο εξεταζόμενου, στυλό, νερό.



Γενικές οδηγίες 

✓ Διαβάστε τα θέματα με προσοχή και με ηρεμία.

✓ Φροντίστε να είστε απόλυτα σίγουροι/ες ότι έχετε κατανοήσει τα θέματα. Μπορείτε
ακόμα και να ζητήσετε την ανάγνωσή τους από τους επιτηρητές.

✓ Δώστε προσοχή μόνο στο γραπτό σας και προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε.

✓ Ξεκινήστε πρώτα από τα θέματα που γνωρίζετε καλύτερα.

✓Μην βιάζεστε και εκμεταλλευτείτε κατάλληλα τον χρόνο σας κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας.

✓Μην ξεχνάτε πως στο εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται πάντα εκπρόσωπος του
ΚΕΣΥ, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε.

Καλή Επιτυχία!
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