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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των
Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία
με τις Υγειονομικές Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια των μέτρων που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, έχει προχωρήσει στη
δημιουργία ειδικού πρωτοκόλλου που θα διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Εξεταστικών
Κέντρων τα οποία θα λειτουργήσουν στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 και
θα αφορούν στην εξέταση κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων της νόσου Covid-19
υποψήφιων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021. Οι Επιτροπές των Ειδικών Εξεταστικών
Κέντρων θα έχουν την ευθύνη διασφάλισης της εφαρμογής των διαδικασιών που
προβλέπονται για τη λειτουργία των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων κατά τη διάρκεια των
Παγκύπριων Εξετάσεων 2021.
Α. Οδηγίες προς τις Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων πριν την έναρξη
των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021.
Με ευθύνη του/της Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου
είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:
1. Μέριμνα για κατάλληλη διαρρύθμιση της αίθουσας εξέτασης του Ειδικού
Εξεταστικού Κέντρου, σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία, με την
τοποθέτηση plexiglass πίσω από το οποίο θα βρίσκεται ο/η επιτηρητής/τρια.
2. Τοποθέτηση θρανίου στο ύψος του θρανίου του/της επιτηρητή/τριας μπροστά
από το plexiglass.
3. Καθορισμός ενός ειδικού χώρου, απομακρυσμένου μεν, αλλά εντός της αίθουσας
εξέτασης, ο οποίος θα αξιοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. για την
τοποθέτηση υποψήφιου/ας που παρουσιάζει έντονα συμπτώματα και κατόπιν
υπόδειξης του νοσηλευτικού προσωπικού χρειάζεται να απομονωθεί) ή την
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τοποθέτηση υποψήφιου/ας με διευκολύνσεις, σε περίπτωση που δεν θα είναι
επαρκείς οι χώροι των γραφείων των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.
4. Διαμόρφωση χώρων εντός των γραφείων που διαθέτουν τα Ειδικά Εξεταστικά
Κέντρα για την εξέταση του δοκιμίου Ακρόασης και Κατανόησης Ξένων Γλωσσών
(listening) και για την υπαγόρευση ορθογραφίας στα Αρχαία Ελληνικά ή/και για
την παροχή διευκολύνσεων στους/στις υποψηφίους/ες (μέριμνα για διαμόρφωση
χώρου με plexiglass, για την περίπτωση υποψηφίου/ας που χρήζει διευκόλυνσης
μετεγγραφέα/γραφέα ή απλοποίησης κειμένου).
5. Καθορισμός της εισόδου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου και της διαδρομής
προς και από την αίθουσα εξέτασης, λαμβάνοντας πρόνοια ώστε να είναι
διαφορετικές από αυτές των κανονικών Εξεταστικών Κέντρων και ενημέρωση των
υποψηφίων.
6. Τοποθέτηση απαραίτητης σήμανσης εκεί όπου είναι αναγκαία.
Β. Οδηγίες προς τις Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων κατά την ημέρα
πριν από κάθε Εξέταση.
1. Κατάλληλη διαρρύθμιση των χώρων του Κέντρου (αν χρειάζεται) στη βάση της
πληροφόρησης που θα λάβουν από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε σχέση με τον
αριθμό των υποψηφίων που αναμένεται να προσέλθουν στο Ειδικό Εξεταστικό
Κέντρο και τις ανάγκες τους (π.χ. υποψήφιοι με διευκολύνσεις).
Γ. Οδηγίες προς τις Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και τους/τις
επιτηρητές/τριες των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων κατά την ημέρα κάθε
Εξέτασης.
1. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου παραλαμβάνει τα
εξεταστικά δοκίμια από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου του
γειτνιάζοντος σχολείου.
2. Οι υποψήφιοι/ες με την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης κάθονται στη θέση
που θα τους υποδειχθεί και συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο
τετράδιο απαντήσεων. Ο διαμοιρασμός των τετραδίων απαντήσεων γίνεται από
τον/τη νοσηλευτή/τρια, υπό την εποπτεία των επιτηρητών/τριών.
3. Οι επιτηρητές/τριες προβαίνουν σε έλεγχο των προσωπικών στοιχείων των
υποψηφίων (δελτίο ταυτότητας, δελτίο υποψηφίου κ.ο.κ.) από τον ειδικά
διαμορφωμένο με plexiglass χώρο και χωρίς επαφή με τα προσωπικά αντικείμενα
των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται με σειρά μπροστά
στον

ειδικά

διαμορφωμένο

με

plexiglass
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χώρο,

όπου

βρίσκεται

ο/η

επιτηρητής/τρια και δείχνουν τα στοιχεία τους στον/στην επιτηρητή/τρια για
έλεγχο.
4. Με την έναρξη της εξέτασης, ο επιτηρητής/τρια παραδίδει τα εξεταστικά δοκίμια
στον/στη νοσηλευτή/τρια που παρευρίσκεται στην αίθουσα εξέτασης, ο/η
οποίος/α έχει την ευθύνη του διαμοιρασμού τους στους/στις υποψηφίους/ες υπό
την εποπτεία του/της επιτηρητή/τριας.
5. Οι επιτηρητές/τριες επιτηρούν την εξέταση εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων που αφορούν στα καθήκοντα επιτηρητών για
τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021.
6. Με το τέλος της εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται με τη σειρά μπροστά
στον

ειδικά

διαμορφωμένο

με

plexiglass

χώρο

όπου

βρίσκεται

ο/η

επιτηρητής/τρια και προσκομίζουν το τετράδιο απαντήσεών τους. Με την
εποπτεία του/της επιτηρητή/τριας και στην παρουσία του/της νοσηλευτή/τριας,
ο/η υποψήφιος/α διαγράφει, χρησιμοποιώντας το θρανίο που είναι τοποθετημένο
μπροστά από τη θέση του επιτηρητή/τριας, τα κενά που υπάρχουν στο τετράδιο
απαντήσεών του/της. Ακολούθως, ο/η νοσηλευτής/τρια μονογράφει το τετράδιο
απαντήσεων του/της υποψηφίου/ας και καλύπτει με το ειδικό αυτοκόλλητο τα
προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου/ας υπό την εποπτεία του/της
επιτηρητή/τριας.
7. Πριν την αποχώρησή του/της, ο/η υποψήφιος/α υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση,
η οποία θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ότι στην παρουσία του/της
έχει τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία. Ο/η επιτηρητής/τρια συμπληρώνει
και υπογράφει έντυπο, που θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, με το
οποίο δηλώνει ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία παράδοσης του
τετραδίου απαντήσεων από τους/τις υποψηφίους/ες και έχουν τηρηθεί όλες οι
προβλεπόμενες διαδικασίες των Παγκύπριων Εξετάσεων.
8. Ο/Η νοσηλευτής/τρια τοποθετεί κάθε τετράδιο απαντήσεων σε ειδικό διαφανή
πλαστικό φάκελο που θα αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Ακολούθως,
προβαίνει σε απολύμανση των πλαστικών φακέλων και τοποθέτησή τους σε
ειδικές σακούλες, οι οποίες αποστέλλονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, για να
διαβιβαστούν αρχικά στο Συντονιστικό Επαρχιακό Κέντρο και ακολούθως στο
Συντονιστικό Βαθμολογικό Κέντρο.
9. Με το τέλος κάθε εξέτασης, πραγματοποιείται απολύμανση όλων των χώρων του
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από την οικεία Σχολική Εφορεία.
10. Παράλληλα, τηρούνται αυστηρώς τα ακόλουθα μέτρα:


Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) στην
είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου και στην αίθουσα εξέτασης. Υποχρεωτική
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απολύμανση των χεριών των υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού κατά
την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο και στην αίθουσα εξέτασης με αποφυγή
συνωστισμού στην είσοδο.


Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός στην αίθουσα εξέτασης. Σε
περίπτωση ύπαρξης κλιματισμού/αεριστήρων πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και
μέριμνα για επαρκή φυσικό αερισμό της αίθουσας.



Υποχρεωτική χρήση στολής από τους/τις επιτηρητές/τριες και άλλο προσωπικό
και μάσκας από τους/τις υποψηφίους/ες.



Αυστηρή τήρηση του μέτρου της κοινωνικής απόστασης στους χώρους του
Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, τηρώντας, κατά το δυνατό, απόσταση μεγαλύτερη
ή ίση με δύο (2) μέτρα. Έλεγχος από την Επιτροπή του κάθε Εξεταστικού
Κέντρου.



Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού.



Μέριμνα, ώστε τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα να διαθέτουν θερμόμετρα, ειδικές
στολές, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, καθαριστικά διαλύματα
κ.ο.κ.



Κοινός προσανατολισμός θρανίων ώστε να μειώνεται, κατά το δυνατό, η έκθεση
των υποψηφίων σε σταγονίδια από πιθανό βήχα ή φτέρνισμα υποψηφίου/ας.



Όλοι οι εμπλεκόμενοι (μέλη Επιτροπής Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, επιτηρητές,
νοσηλευτές,

υποψήφιοι

και

άλλοι)

θα

θερμομετρούνται

από

τους/τις

νοσηλευτές/τριες (≤ 37,5 °C).


Το προσωπικό των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων (μέλη Επιτροπής Ειδικού
Εξεταστικού Κέντρου, επιτηρητές, νοσηλευτές και άλλοι) οφείλει κατά την είσοδό
του στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο να προσκομίζει αποδεικτικό στοιχείο (safe
pass). Το προσωπικό μπορεί να παρουσιάζει ένα εκ των πιο κάτω αποδεικτικών:
-

Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει
παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να
παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που δίνεται στα Εμβολιαστικά
Κέντρα.

-

Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους
τελευταίους 6 μήνες. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν
το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που
τους αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο.

-

Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να
προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), με ισχύ 72 ωρών.
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Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου έχει την
ευθύνη για τον έλεγχο του αποδεικτικού στοιχείου (safe pass), από όλους τους
εμπλεκομένους.
Δ. Οδηγίες προς τους/τις υποψηφίους/ες των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.
1. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέρχονται στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα
τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Ο/Η
υποψήφιος/α θα προσέρχεται κατά τις ημέρες των Εξετάσεων στο Ειδικό
Εξεταστικό Κέντρο με ιδιωτικό αυτοκίνητο, με τον/την υποψήφιο/α να κάθεται στο
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με ανοικτά παράθυρα φορώντας, τόσο ο/η ίδιος/α
όσο και ο γονέας/κηδεμόνας που θα τον/την συνοδεύει, μάσκα προστασίας.
2. Οι υποψήφιοι/ες θα μεταβαίνουν στην αίθουσα εξέτασης από την είσοδο που θα
τους υποδειχθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων.
3. Οι υποψήφιοι/ες θα προβαίνουν σε απολύμανση των χεριών τους πριν την είσοδό
τους στην αίθουσα εξέτασης και θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους
αντικείμενα μόνον. Απαγορεύεται ο δανεισμός αντικειμένων από άλλους/ες
υποψηφίους/ες.
4. Μετά το πέρας κάθε εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα απομακρύνονται, χωρίς
καθυστέρηση, από το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο από την είσοδο που θα τους έχει
υποδειχθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων.
Μάιος 2021
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηρητή/τριας
Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο: ………………………………………………………………………
Μάθημα Εξέτασης: …………………………………………….
Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξέτασης: ………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας

Αρ. Δελτίου Υποψηφίου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι υπό την εποπτεία μου έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες
διαδικασίες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021. Συγκεκριμένα, υπό την εποπτεία μου,
έχουν

διαμοιραστεί

νοσηλευτές/τριες.

τα

εξεταστικά

δοκίμια

στους

υποψηφίους/ες

από

τους

Περαιτέρω, υπό την εποπτεία μου και στην παρουσία του/της

νοσηλευτή/τριας, οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες έχουν διαγράψει τους κενούς χώρους που
υπήρχαν στα τετράδια απαντήσεών τους. Επίσης, υπό την εποπτεία μου, ο/η
νοσηλευτής/τρια έχει μονογράψει στο τέλος των τετραδίων απαντήσεων των ανωτέρω
υποψηφίων και έχει καλύψει τα προσωπικά τους στοιχεία στα τετράδια απαντήσεων με
το ειδικό αυτοκόλλητο.
Ονοματεπώνυμο επιτηρητή/τριας: …………………………………………….
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας επιτηρητή/τριας: …………………………
Υπογραφή επιτηρητή/τριας: ……………………………………………
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου/ας
Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο: ………………………………………………………………………
Μάθημα Εξέτασης: …………………………………………….
Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξέτασης: ………………………………………………..
Δηλώνω υπεύθυνα ότι υπό την εποπτεία του/της επιτηρητή/τριας και στην παρουσία
του/της νοσηλευτή/τριας έχω διαγράψει τους κενούς χώρους που υπήρχαν στο τετράδιο
απαντήσεών μου. Δηλώνω υπεύθυνα ότι στην παρουσία μου και υπό την εποπτεία του
επιτηρητή/τριας, ο/η νοσηλευτής/τρια έχει μονογράψει στο τέλος του τετραδίου
απαντήσεών μου και έχει καλύψει τα προσωπικά μου στοιχεία στο τετράδιο απαντήσεων
με το ειδικό αυτοκόλλητο.
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας: …………………………………………….
Αρ. Δελτίου Υποψηφίου: …………………………
Υπογραφή υποψηφίου/ας: ……………………………………………
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