
 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 
 

1. Λόγω της πανδημίας του COVID 19 θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

ασφάλεια όλων μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.  Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εξέτασης θα πρέπει να φοράτε ορθά την προστατευτική μάσκα σας τόσο εντός της 

αίθουσας των εξετάσεων όσο και κατά τη διακίνηση σας στους εσωτερικούς χώρους 

(τουαλέτες, διαδρόμους κλπ.) αλλά και στους εξωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου. 

 

2. Υποχρεωτική η προσκόμιση RAPID-TEST που διενεργήθηκε εντός 24 ωρών από την 
ώρα έναρξης της εξέτασης. 

 

3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η μετακίνηση σας από τη θέση σας, την 

οποία θα διατηρήσετε σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.  Επίσης απαγορεύεται η 

ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου (πχ. γραφικής ύλης) μεταξύ των υποψηφίων. 

4. Πάνω στο θρανίο θα πρέπει να υπάρχουν μόνο η ταυτότητα και η επιστολή συμμετοχής 

σας στις εξετάσεις, τα οποία θα παραμείνουν στο θρανίο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα όπως τσάντες, βιβλία, σημειώσεις, να τοποθετηθούν κάτω 

από την καρέκλα σας.  Επίσης, απενεργοποιείστε το κινητό σας τηλέφωνο και τοποθετήστε 

το κάτω από την καρέκλα σας.   

5. Θα χρησιμοποιήσετε μόνο τα τετράδια απαντήσεων που θα σας δοθούν. Όλες οι 

απαντήσεις γράφονται μέσα στο τετράδιο απαντήσεων και ΟΧΙ στο εξεταστικό δοκίμιο, 

το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί σε εμάς. Θα πρέπει να σημειώνετε τον αριθμό της 

ερώτησης ή του ζητήματος ή του προβλήματος που θα απαντηθεί, στο περιθώριο του 

τετραδίου (π.χ. Μέρος Α, Ερώτηση 3 ).  

6. Βεβαιωθείτε ότι ο επιτηρητής έχει περάσει και ελέγξει τα στοιχεία σας και ότι έχετε 

παραδώσει το ειδικό έντυπο παρουσίας σας στην εξέταση. 

7. Για πρόχειρες σημειώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες εσωτερικές σελίδες 

του τετραδίου, χωρίς να γράψετε οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο. Να σημειώσετε μόνο τη 

λέξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ. 

8. Δεν επιτρέπεται σε κανένα υποψήφιο ή επιτηρητή να εγκαταλείψει την αίθουσα πριν 

περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

9. Ο φάκελος που περιέχει τα θέματα της εξέτασης αποσφραγίζεται από τον επιτηρητή μέσα 
στην αίθουσα.  Το γραπτό θα σας δοθεί ανάποδα.  Μόλις δοθεί το σύνθημα έναρξης της 
εξέτασης ελέγχετε τον αριθμό των σελίδων του εξεταστικού δοκιμίου και ξεκινάτε. 

10. Οι ερωτήσεις των εξεταστικών δοκιμίων δίνονται με την πρέπουσα σαφήνεια, γι' αυτό δεν 

επιτρέπεται η υποβολή οποιασδήποτε ερώτησης από τους υποψηφίους για περαιτέρω 

διευκρινίσεις. 

11. Θα πρέπει να γράφετε με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου.  Δεν επιτρέπεται η χρήση 
διορθωτικού υγρού.  Η χρήση υπολογιστικής μηχανής δεν επιτρέπεται στο μάθημα 
ειδικότητας Ηλεκτρολογία, ούτε στο μάθημα ειδικότητας Πληροφορική.  Επιτρέπεται μόνο 
στο μάθημα ειδικότητας Μηχανολογία. 

 



 
 

12. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται οποιαδήποτε συνομιλία ή με άλλο τρόπο 

επικοινωνία, ανταλλαγή αντικειμένων ή οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων. 

Απαγορεύεται επίσης η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου και η χρήση λεξικών ή άλλων 

βοηθημάτων. Υποψήφιος που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω απαγορεύσεις 

θα αποκλείεται από τη διαδικασία της εξέτασης. 

13. Όταν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης, υποψήφιος που θα εγκαταλείψει την 

αίθουσα, πρέπει να παραδώσει προηγουμένως το γραπτό του στον επιτηρητή και 

απαγορεύεται να επανέλθει. 

14. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε και δεύτερο τετράδιο, θα πρέπει να γράψετε τα 

στοιχεία σας και στο δεύτερο τετράδιο τα οποία επίσης θα πρέπει να καλυφθούν με χρυσό 

αυτοκόλλητο. 

15. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή το σχίσιμο σελίδων από το τετράδιο απαντήσεων. 

16. Στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 2 

υποψήφιοι. 

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

το θέμα αυτό. Με τη συμπλήρωση του χρόνου εξέτασης θα πρέπει να σταματήσετε να 

γράφετε και να παραμείνετε στις θέσεις σας.  Ο επιτηρητής θα περάσει από κοντά σας για 

να παραδώσετε το γραπτό σας. 

18. Αποχωρείτε από την αίθουσα εξέτασης τηρώντας τις αποστάσεις που ορίζονται από τα 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και απομακρύνεστε από αυτήν αμέσως. 

19. Το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα της εξέτασης και στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου  

απαγορεύεται. 

20. Στο χώρο της εξέτασης δεν θα λειτουργήσει καντίνα. Ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι όπως 
φέρουν μαζί τους εμφιαλωμένο νερό/ρόφημα/σνακ. 

21. Πριν μπείτε στην αίθουσα εξέτασης για το επόμενο θέμα θα πρέπει να απολυμάνετε τα 
χέρια σας. Απολυμαντικά υπάρχουν τόσο έξω από την αίθουσα όσο και κοντά στις 
εισόδους. 

22. Παρακαλώ όπως τυπώσετε, συμπληρώσετε και προσκομίσετε στην εξέταση την 
«Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ 
www.eac.com.cy , ΓΚΘ Α/1-2021 (συνημμένα αρχεία).  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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