ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Εκδ. 2 / 17/5/2021)
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα 30 λεπτά πριν από την έναρξη των εξετάσεων
και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα:
I. Πολιτική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
II. Δελτίο Υποψηφίου για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
III. Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του
COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την
ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν
από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία
δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους
IV. Πένες χρώματος ΜΠΛΕ
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτούν τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 και
την Αναθεωρημένη Ύλη Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 (www.moec.gov.cy/ypexams/panexams/odigoiexetaseon.html) για ενημέρωσή τους σχετικά με τα απαιτούμενα υλικά εξέτασης κάθε μαθήματος (π.χ.
γεωμετρικά όργανα, ειδικά μολύβια, μη προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές κλπ) καθώς και για
περαιτέρω πληροφόρησή τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα.
2. Χρήση Υπολογιστικής Μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό (μόνο για μαθήματα που
αναφέρονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021)
Οι τελειόφοιτοι των Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπολογιστικές
μηχανές που είναι ελεγμένες και σφραγισμένες από το Σχολείο τους.
Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών, όπως και οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, καλούνται να
προσκομίσουν τις υπολογιστικές μηχανές που θα χρησιμοποιήσουν στις εξετάσεις για έλεγχο και σφράγιση στα πιο
κάτω Λύκεια:
Λευκωσία:
Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
Λεμεσός:
Λανίτειο Λύκειο
Λάρνακα:
Λύκειο Αγίου Γεωργίου
Πάφος:
Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄
Αμμόχωστος:
Λύκειο Παραλιμνίου
Χρήση υπολογιστικής μηχανής που δεν είναι σφραγισμένη, ή επιδέχεται προγραμματισμό, θα θεωρηθεί ως
απόπειρα δολίευσης.
3. Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις διεξάγονται με βάση τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο
22(Ι)/2006 και τoυς τροποποιητικούς Νόμους 51(Ι)/2007 και 48(Ι)/2020, που μεταξύ άλλων προνοούν τα ακόλουθα:
 Τα ατομικά στοιχεία υποψηφίου γράφονται από τους υποψήφιους ΜΟΝΟ στον ειδικό χώρο που υπάρχει στην
πρώτη σελίδα του εξωφύλλου του τετραδίου απαντήσεων και καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την
παράδοση του τετραδίου.
 Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από κάθε υποψήφιο που αποχωρεί από την αίθουσα εξέτασης
είναι υποχρεωτική.
 Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν 30 λεπτά από την
έναρξη της εξέτασης.
 Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς
και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών.
 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση, ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και
συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται ακόμα και την αποπομπή του εξεταζομένου από την αίθουσα και το
μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.
 Οι υποψήφιοι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να φέρουν στην αίθουσα των εξετάσεων κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια,
σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικούς
μεταφραστές, οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που δίνει πρόσβαση σε πληροφόρηση (π.χ. ηλεκτρονικό
ρολόι), ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα
χρώματος ΜΠΛΕ. Τα σχήματα μπορούν να γίνουν και με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
 Το φαγητό απαγορεύεται εντός της αίθουσας εξέτασης.
4. Τονίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 22582900

