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Ήδη από πέρυσι υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις στις διαδικασίες που συνήθως 

ακολουθούμε, ώστε να τηρηθούν σωστά όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας 

μαθητών και εργαζομένων. Σας παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω, ώστε να ενημερωθείτε 

για τα βασικά σημεία των αλλαγών.  

Βάσει της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1558/17-4-2021) "η είσοδος στο 

εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από 

την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που 

πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον 

εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο. Οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση για να μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο 

εξέτασης μετά την επίδειξή της στον αρμόδιο ελέγχου". 

Προσέλευση: Για να μην υπάρξει συγκέντρωση μεγάλου πλήθους γονέων/μαθητών κατά 

την προσέλευση στο σχολείο μπροστά στο κτίριο Macedonia Hall, όπως παραδοσιακά 

γινόταν, θα πρέπει οι γονείς που θα φέρουν τους υποψήφιους με ΙΧ να εισέρχονται με το 

αυτοκίνητο από την κεντρική πύλη του Κολλεγίου (ανεβαίνοντας προς το Πανόραμα 

αριστερά), να προχωρούν ακολουθώντας τις υποδείξεις των φυλάκων ως το 

προσδιορισμένο σημείο αποβίβασης (δίπλα στα γήπεδα του τένις), να αποβιβάζουν 

γρήγορα τα παιδιά, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή και να συνεχίζουν κατόπιν την πορεία 

τους προς την έξοδο ή προς τους χώρους στάθμευσης στο ACT ή αλλού που θα τους 

υποδειχθούν από τους φύλακες. Θα υπάρχει προσωπικό του σχολείου που θα κατευθύνει 

τους μαθητές στα κτήρια και τις αίθουσες όπου θα γίνουν οι εξετάσεις. Η όλη διαδικασία 

άφιξης των υποψηφίων θα πρέπει να αρχίσει κατά τις 08.20 και να έχει ολοκληρωθεί ως 

τις 08.45. Εναλλακτικά θα μπορούσε κανείς να κατευθυνθεί απευθείας προς το χώρο 

στάθμευσης του ACT (μέσω της οδού Σεβενίδη) και να ανηφορίσει πεζή προς το γήπεδο του 

τένις όπου οι υποψήφιοι θα ανακατευθύνονται προς το σωστό κτίριο.  

Στάθμευση και παραμονή στο campus: Η στάθμευση θα γίνεται μόνο στον χώρο που θα 

υποδεικνύεται από το προσωπικό του σχολείου (campus ACT), ώστε να μην εμποδίζεται η 

προσέλευση και η διέλευση των υπολοίπων. Οι γονείς μπορούν στη συνέχεια να κινηθούν 

περπατώντας στο campus του σχολείου, εφόσον το επιθυμούν, αλλά θα πρέπει να έχουν 

υπόψη τους ότι δεν θα λειτουργεί κυλικείο ούτε θα έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό 

οποιουδήποτε κτιρίου.  

Παραλαβή μαθητών: Στο τέλος της εξέτασης - περί τις 11.30  π.μ. - οι υποψήφιοι, από όπου 

κι αν βρίσκονται, θα οδηγηθούν λίγοι λίγοι προς τον χώρο μπροστά στο Macedonia Hall (το 

κεντρικό κτίριο ), όπου μπορούν να τους περιμένουν οι γονείς τους πεζή, για να 

περπατήσουν στη συνέχεια ως το σημείο όπου θα είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητό τους.  

Η μορφή της εξέτασης:  Οι περισσότερες ερωτήσεις θα είναι πολλαπλής επιλογής - εκτός 

φυσικά αυτών που ζητούν παραγωγή κειμένου (Ελληνικά, Αγγλικά) και επίλυση 

προβλήματος στα Μαθηματικά - και θα απαντηθούν όχι στο φυλλάδιο που περιλαμβάνει 

τις ερωτήσεις, αλλά σε ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων, όπως στο υπόδειγμα Νο 16.  

https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/@40.5974495,22.9989383,17z/data=!4m5!3m4!1s0x14a8393205385fb3:0x8fedf87034a6fa12!8m2!3d40.5974495!4d23.001127
https://anatolia.edu.gr/el/high-school/ypodeigmata-diagwnismatos


Έκδοση αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω διαδικτύου την 

Παρασκευή 21 Μαΐου το απόγευμα.  Η καθυστέρηση προκύπτει από την ανάγκη να 

τηρηθούν μέτρα προστασίας της υγείας κατά τη διόρθωση των γραπτών.  

Μέτρα προστασίας της υγείας των υποψηφίων: Όλοι οι χώροι θα απολυμανθούν 24 ώρες 

πριν τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας, μπορούν, εφόσον 

το επιθυμούν, να έχουν μαζί τους αντισηπτικά μπουκαλάκια ή μαντηλάκια. Μπορούν 

επίσης να έχουν μαζί τους ένα μικρό μπουκάλι νερό. Θυμίζουμε με την ευκαιρία ότι θα 

πρέπει να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση αρνητικού self-test, στυλό μπλε  ή στυλό που 

σβήνει και ότι απαγορεύεται να έχουν πάνω τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης ρολόι 

(συμβατικό ή ψηφιακό) και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή συσκευή.  

Ζητούμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία σας ώστε να κυλήσει ήρεμα και με ασφάλεια η όλη 

διαδικασία για τα παιδιά. Εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προς 

αυτήν την κατεύθυνση.  

 

 

 

 


