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ΘΕΜΑ:  Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων / Δολίευση των εξετάσεων-μηδενισμός του 

γραπτού. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Φ.251/37802/Α5/2016 Υ.Α οι μαθητές 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, όπως ηλεκτρονικά/ψηφιακά ρολόγια.

        Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει 

μαζί του κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό/ψηφιακό ρολόι, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής 

Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα 

παραλαμβάνει τη συσκευή του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της 
Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά 

τηλέφωνα ή ηλεκτρονικά/ψηφιακά ρολόγια και ότι η κατοχή τους (έστω και απενεργοποιημένα) μέσα 
στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την 

παραλαβή των ηλεκτρονικών συσκευών, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του 

προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής. Τα ανωτέρω ισχύουν 

επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό 

Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    
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ΠΡΟΣ:  Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
   (με την παράκληση να την κοινοποιήσουν άμεσα)

- στους προέδρους των ΕΕΔΔΕ
- στους προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων και Ειδικών 
Εξεταστικών Κέντρων ΓΕΛ

             - στους προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων ΓΕΛ
                     ΚΟΙΝ:  Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης
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Έχουμε ήδη ενημερώσει τους προέδρους και τα μέλη των Λυκειακών Επιτροπών για τις ισχύουσες 

διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η τυχόν απόφαση της 

τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το 

γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους 

οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 6 της Φ.251/37802 /Α5 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 698 Β΄). Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά  

επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται,  και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό 

δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό 

φάκελο με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού.

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ                                                                                                                                                                                                                          

Εσωτερική Διανομή:
1.  Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων    2. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 
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