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1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί 

τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 
πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 

2. Την πρώτη ημέρα των εξετάσεων (11.12.19), οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τη δεύτερη και 
την τρίτη ημέρα (12.12.19 και 13.12.19), υποχρεούνται να προσέλθουν μισή 
ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο μπλε ή μαύρο στυλό 
διαρκείας και όχι μαρκαδόρο. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του σκούρου μπλε 
(κλασικού) και του μαύρου χρώματος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη 
βαθμολόγηση. 

4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει στην αίθουσα των εξετάσεων ο υποψήφιος 
έχοντας μαζί του σημειώσεις, βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα 
εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με οδηγίες της Επιτροπής 
Κατατάξεων. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να 
φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 
οποιασδήποτε μορφής (αριθμομηχανή-κομπιουτεράκι κ.λ.π.). Σε όποιον 
αρνείται να παραδώσει τα μη επιτρεπόμενα αντικείμενα, ο επιτηρητής 
απαγορεύει την είσοδο στην αίθουσα. Ο εξεταζόμενος, ο οποίος έχει μαζί του 
σημειώσεις ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή 
αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή 
συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις 
του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει 
στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη 
διαδικασία βαθμολόγησης. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οιοδήποτε τρόπο ή 
εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 
αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 



5. Δεν επιτρέπεται η χρήση blanco (διορθωτικό υγρό ή ταινία) στα γραπτά 
δοκίμια. Η διαγραφή κειμένου πρέπει να γίνεται με μονή οριζόντια γραμμή. 

6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου 
ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο 
με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα 
που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. 

7. Ως διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζονται οι δύο (2) ώρες. Σε κάθε 
περίπτωση η εξέταση λήγει με την παράδοση του γραπτού δοκιμίου του 
προτελευταίου υποψηφίου. 

8. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την αίθουσα των εξετάσεων 
πριν την παρέλευση μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης. Κάθε 
υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν 
έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση και 
μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και 
μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. 
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