
Οδηγίες για την πρόσβαση στο σχολείο τη ∆ευτέρα 29/6 

Αγαπητές/οί υποψήφιες/οι και γονείς, 

∆εδοµένου ότι: 

 η χωροταξία της περιοχής του κτιρίου των δύο Πρότυπων Σχολείων, Γυµνασίου και Λυκείου 

(στον Εσταυρωµένο, Γιάννη Κορνάρου 17, µετά το Γυµναστήριο Καραναστάση και τις 

Σπουδαστικές Εστίες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου -ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) δεν επιτρέπει 

ούτε τη στάση, ούτε την στάθµευση πολλών αυτοκινήτων, και δεν έχει ούτε επαρκή πεζοδρόµηση, 

 στο κτίριο, για τη διαδικασία της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων θα βρεθούν σχεδόν 350 άνθρωποι 

(υποψήφιοι, επιτηρητές, επιτροπές, βοηθητικό προσωπικό),  

 λόγω της πανδηµίας δεν λειτουργεί κυλικείο, και 

 για λόγους ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται κάθε συνωστισµός, 

 κάθε εξεταστική διαδικασία απαιτεί σεβασµό προς τους υποψήφιους µε την εξασφάλιση 

συνθηκών ηρεµίας και ασφάλειας, 

ας φερθούµε όλοι υπεύθυνα για την άψογη διεξαγωγή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, 

ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο µέχρι τις 09:00 το πρωί, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της Επιστηµονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων, και καθώς απαιτείται 

αρκετός χρόνος για την τακτοποίηση στις αίθουσες και την ταυτοποίηση όλων των υποψηφίων. 

2. Οι γονείς δεν επιτρέπεται να µπουν στο σχολείο.  

3. Η είσοδος των υποψηφίων θα γίνει µε συγκεκριµένο τρόπο, που εξασφαλίζει οµαλή ροή και 

αποφυγή συνωστισµού. Οι υποψήφιοι του Γυµνασίου θα εισέλθουν πεζή είτε την πρώτη είσοδο, 

πίσω από την στάση του αστικού, εφαπτοµενικά στο χώρο των Σπουδαστικών Εστιών του 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., είτε από την κεντρική είσοδο του Γυµνασίου, µπροστά στο χώρο στάθµευσης, 

ανατολικά από το κτίριο των σχολείων, αφού έχουν προσεγγίσει το χώρο στάθµευσης κινούµενοι 



περιµετρικά γύρω από το σχολείο (κόκκινες ενδείξεις στην εικόνα παραπάνω). Οι υποψήφιοι του 

Λυκείου θα εισέλθουν πεζή από την κύρια είσοδο του Λυκείου στον εµπρός αύλειο χώρο (µπλε 

ενδείξεις στην εικόνα παραπάνω).  

4. Για την κίνηση των αυτοκινήτων θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του τροχονόµου στο χώρο. 

5. Στο κτίριο των Σπουδαστικών Εστιών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ θα λειτουργεί το κυλικείο – καφετέρια, 

για όσους γονείς επιθυµούν να περιµένουν µέχρι τη λήξη της δοκιµασίας. Καταστήµατα εστίασης 

υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η 

στάθµευση στον κεντρικό δρόµο. 

6. Η έναρξη της δοκιµασίας είναι ορισµένη για τις 10:00, και διαρκεί 3 ώρες για τους υποψήφιους 

Λυκείου και 2,5 ώρες για τους υποψήφιους Γυµνασίου. Οι υποψήφιοι µπορούν να αποχωρήσουν 

το νωρίτερο µία ώρα µετά την έναρξη. 

7. Οδηγίες για τη ίδια τη διαδικασία της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στον σχολικό µας ιστότοπο και 

έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ηλεταχυδροµείο των γονέων των υποψηφίων (λυκείου). 

Παρακαλούµε να τηρηθούν πιστά. 

Καλή επιτυχία! 

 


