
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 

 Οι υποψήφιοι, πριν την προσέλευσή τους στην εξέταση υποχρεούνται να διαβάσουν 

προσεκτικά και να τηρούν τις πιο κάτω οδηγίες της Γραπτής Εξέτασης, που βρίσκονται 

αναρτημένες και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στις Ανακοινώσεις.  

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 8:30π.μ., δηλαδή 30 

λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη της εξέτασης και ότι μετά την πάροδο 15 λεπτών από 

την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται για κανένα λόγο σε 

υποψήφιο να πάρει μέρος στην εξέταση. 

 Τα απαραίτητα έντυπα για συμμετοχή στη Γραπτή Εξέταση, που οφείλουν να φέρουν μαζί 

τους όλοι οι υποψήφιοι, ώστε να γίνουν δεκτοί στην αίθουσα εξετάσεων είναι τα 

ακόλουθα:  

(α) Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου (που να συνάδει με αυτό που καταχωρήθηκε και 

αναγράφεται στην αίτηση) και, 

(β) την ηλεκτρονική Επιστολή ημερομηνίας 20/7/2020. 

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να λάβει μέρος στην εξέταση χωρίς τα 

πιο πάνω.  

 Τα πιο πάνω έγγραφα παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης πάνω στο θρανίο 

του υποψηφίου για έλεγχο από τον επιτηρητή. 

 Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν μέχρι και την παραμονή των Εξετάσεων την 

ιστοσελίδα www.competition.gov.cy για πιθανή πρόσθετη ενημέρωση. 

 Μέσα στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η εξέταση, κάθε υποψήφιος ακολουθεί τις 

οδηγίες που του δίδονται από τον επιτηρητή και παίρνει τη θέση που του ορίζεται και 

κάθεται σε αυτήν μέχρι το τέλος της εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

απαγορεύεται η μετακίνηση υποψηφίου από τη θέση του. 

 Απαγορεύεται στους υποψήφιους να μεταφέρουν στην αίθουσα εξέτασης: 

1. Κινητό τηλέφωνο,  

2. Βιβλία,  

3. Τετράδια,  



4. Σημειώσεις, 

5. Λεξικά,  

6. Υπολογιστική μηχανή,  

7. Κασετίνα με γραφική ύλη, 

8. Χρωματιστές πένες, 

9. Μολύβια, 

10. Σβηστήρια, 

11. Διορθωτικό υγρό ή ταινία, 

12. Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. 

 Επιτρέπονται στους υποψήφιους να μεταφέρουν στην αίθουσα εξέτασης μόνο πένα/ες 

χρώματος μπλε.  

 Ο Υπεύθυνος της Εξέτασης και ο επιτηρητής θα ζητήσει από τους υποψήφιους να 

απομακρύνουν οτιδήποτε μεταφέρουν πέραν των απαραίτητων για την Εξέταση μέχρι και 

το τέλος αυτής. 

 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης: 

1.   Δεν επιτρέπεται ο υποψήφιος για κανένα λόγο να εγκαταλείψει την αίθουσα  πριν 

περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξής της. 

2.   Χρησιμοποιείται μόνο το τετράδιο και το φύλλο απαντήσεων που παραχωρείται 

στους υποψηφίους και όλες οι απαντήσεις αναγράφονται σε αυτό με καθαρή 

ευανάγνωστη γραφή. 

3.    Οι υποψήφιοι οφείλουν να αναγράψουν τα πλήρη ατομικά στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο, αριθμό υποψηφίου και αριθμό ταυτότητας) στο ειδικό πλαίσιο στο 

πάνω αριστερό μέρος του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων και του φύλλου 

απαντήσεων που θα τους δοθούν κατά τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης, όπως 

επίσης και την ή τις Κατηγορίες των θέσεων για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση 

διεκδίκησης. Η κάλυψη των ατομικών στοιχείων με το χρυσό αδιαφανές κάλυμμα 

γίνεται από τον επιτηρητή στην παρουσία του υποψηφίου. 

4.   Για πρόχειρες σημειώσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόχειρο 

φύλλο χαρτιού που θα τους δοθεί.  



5.   Ο φάκελος που περιέχει τα θέματα της εξέτασης αποσφραγίζεται από τον επιτηρητή 

μέσα στην αίθουσα κατά την έναρξη της εξέτασης. Ο επιτηρητής ζητά από τους 

υποψηφίους να ελέγξουν τον αριθμό των σελίδων του γραπτού που παραλαμβάνουν. 

6.   Δεν επιτρέπεται η υποβολή οποιονδήποτε ερωτήσεων επί των θεμάτων των 

γραπτών από τους υποψηφίους. 

7.   Οι υποψήφιοι γράφουν ΜΟΝΟ με πένα χρώματος μπλε και δεν επιτρέπεται η χρήση 

διορθωτικού υγρού ή σβηστηριού. 

8.    Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε συνομιλία ή με άλλο τρόπο επικοινωνία, ανταλλαγή 

αντικειμένων ή οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων. Απαγορεύεται η 

χρήση λεξικών ή άλλων βοηθημάτων και κινητού τηλεφώνου. Υποψήφιος που 

παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω απαγορεύσεις θα αποπέμπεται από την 

αίθουσα και θα αποκλείεται από τη διαδικασία της εξέτασης. 

9.   Μετά την πάροδο 30 λεπτών από την ώρα έναρξης της εξέτασης, υποψήφιος που θα 

εγκαταλείπει την αίθουσα πρέπει να παραδώσει προηγουμένως το γραπτό του στον 

επιτηρητή, να υπογράψει στο παρουσιολόγιο και απαγορεύεται να επανέλθει. 

10. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή το σχίσιμο σελίδων από το τετράδιο των απαντήσεων. 

11. Η εξέταση σε ένα θέμα θεωρείται ότι έληξε όταν συμπληρωθεί ο χρόνος που ορίστηκε 

για το θέμα αυτό. Με τη συμπλήρωση του χρόνου εξέτασης, ο επιτηρητής καλεί τους 

υποψήφιους να σταματήσουν να γράφουν και να παραμείνουν στις θέσεις τους. 

Αυτοί πρέπει να συμμορφωθούν αμέσως και ο επιτηρητής καλεί κάθε υποψήφιο 

ξεχωριστά να παραδώσει το γραπτό του 

12. Οι υποψήφιοι που βγαίνουν από την αίθουσα εξέτασης πρέπει να απομακρύνονται 

από αυτήν αμέσως. 

13. Οποιαδήποτε απόπειρα παράβασης των κανονισμών της εξέτασης ή μη 

συμμόρφωση με τις υποδείξεις των υπευθύνων και των επιτηρητών από τους 

υποψηφίους θα οδηγεί στον αποκλεισμό τους από την εξέταση. 

------------------------------------------------------------- 

 


