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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (English on page 2)  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KANGOUROU ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2020 ΜΕΡΟΣ Β 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού αποφασίστηκε στα πλαίσια της άρσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί από την 

κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας οι οποίες είναι απαραίτητο να τηρηθούν 

από όλους. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 σε δύο κέντρα εξέτασης. Το εξεταστικό κέντρο στο ξενοδοχείο 

Constantinos the Great(αίθουσα Emperor) στον Πρωταρά για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

Το εξεταστικό κέντρο στο Ιδιωτικό Σχολείο HERITAGE στη Λεμεσό, Αίθουσα MFH (Multi-Function Hall) για τις επαρχίες 

Λεμεσού και Πάφου.  

 Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 45 λεπτά και το δοκίμιο θα αποτελείται από 21 ερωτήσεις. Ανάλογα με το επίπεδο η 

ώρα συμμετοχής θα είναι διαφορετική. Μελετήστε το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 Τα κέντρα εξέτασης έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με τον καθαρισμό/απολύμανση όλων των χώρων (εισόδων/εξόδων, 

διαδρόμων, χώρων υγιεινής) που θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές και μαθήτριες. 

 Στην είσοδο της αίθουσας διεξαγωγής του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν αλκοολούχα διαλύματα/αντισηπτικά για 

υποχρεωτική χρήση από τους μαθητές και μαθήτριες αλλά και από τους υπεύθυνους και επιτηρητές, όπως προνοείται 

από τους κανονισμούς. Οι γονείς απαγορεύεται να εισέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής του διαγωνισμού είτε πριν την 

έναρξη του διαγωνισμού, είτε μετά τη λήξη του και παρακαλούνται να σεβαστούν τους κανονισμούς.  

 Θα γίνεται απολύμανση/καθαρισμός της αίθουσας πριν και μετά την είσοδο και έξοδο των μαθητών. Οι μαθητές, ανάλογα 

με το επίπεδό τους, θα καλεστούν σε διαφορετικές ώρες για αποφυγή συνωστισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο 

σχολαστικό καθαρισμό/απολύμανση των επιφανειών για αυτό το λόγο έχει γίνει μέριμνα για κενό τουλάχιστον 45 λεπτών 

μεταξύ της κάθε εξέτασης που θα διεξάγεται την εν λόγω ημέρα.  

 Η διάταξη των θρανίων και ο τρόπος που θα κάθονται οι μαθητές και μαθήτριες θα είναι σε σειρές με απόσταση 

τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των θρανίων. Η έδρα του επιτηρητή θα έχει επίσης απόσταση, τουλάχιστον 2 μέτρων από 

το πλησιέστερο θρανίο. 

 Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να φέρουν μαζί τους όλα τα απαιτούμενα υλικά (στυλό, μολύβια, σβηστήρια) που 

χρειάζονται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Θα απαγορεύεται η ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ 

μαθητών/μαθητριών. 

 Η είσοδος άλλου αντικειμένου στην αίθουσα απαγορεύεται, πχ υπολογιστική μηχανή, ρίγα, κασετίνες.  

 Προτείνεται όπως οι μαθητές και μαθήτριες να έχουν μαζί τους και να φορούν μάσκα ειδικού τύπου πριν εισέλθουν στην 

αίθουσα και καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

 Λόγω των ψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, θα γίνεται χρήση των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού της 

αίθουσας, στα οποία έχει γίνει συντήρηση και απολύμανση. 

 Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα παραδίδουν τα φύλλα απαντήσεων τους σε ειδικό 

δοχείο που θα βρίσκεται στην έδρα του επιτηρητή και θα αποχωρούν κατά μονάς (ένας-ένας) για αποφυγή συνωστισμού.  

 Η συνάθροιση/συνεύρεση των μαθητών, μαθητριών και γονέων στους χώρους του εξεταστικού κέντρου μετά το πέρας 

του διαγωνισμού θα πρέπει να αποφεύγεται για αυτό όλοι οι μαθητές με τους γονείς τους θα πρέπει να εγκαταλείψουν 

το χώρο μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός. 

Παρακαλούμε όπως οι πιο πάνω κανονισμοί γίνουν σεβαστοί και αποδεκτοί και να τηρηθούν από όλους για όλους. 

Ευχαριστούμε,  

ΙΔΡΥΜΑ ΘΑΛΗΣ 
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ADMINISTRATION PROTOCOL 

KANGOUROU MATHEMATICS COMPETITION 2020 PART B 

The organization of the competition was decided in the context of the lifting of the restrictive measures taken by the government 

to deal with the Pandemic of the new corona COVID-19. 

 

The competition will be held in appropriate and controlled conditions of hygiene and safety, which must be respected by all. 

• The competition will be held on Saturday, June 20, 2020 in two examination centers. The examination center at the 

Constantinos the Great Hotel (Emperor Room) in Protaras for the provinces of Nicosia, Larnaca and Ammohostos. 

The examination center at the HERITAGE Private School in Limassol, MFH Hall (Multi-Function Hall) for the provinces of 

Limassol and Paphos. 

• The duration of the competition is 45 minutes and the test will consist of 21 questions. Depending on the level, the participation 

time will be different. Review the programme. 

• The examination centers have been properly prepared with the cleaning / disinfection of all the spaces (entrances / exits, 

corridors, toilets) that will be used by the students. 

• At the entrance of the competition hall, alcoholic solutions / antiseptics will be placed for mandatory use by students but also by 

those in charge and supervisors, as provided by the regulations. Parents are prohibited from entering the competition hall either 

before or after the end of the competition and are requested to comply with the regulations. 

• The room will be disinfected / cleaned before and after the students enter and exit. Students, depending on their level, will be 

invited at different times to avoid overcrowding. Particular emphasis will be placed on meticulous cleaning / disinfection of 

surfaces, so care has been taken to have at least 45 minutes between each test performed on that day. 

• The arrangement of the desks and the way the students will sit will be in rows with a distance of at least 2 meters between the 

desks. The supervisor's seat will also be at least 2 meters from the nearest desk. 

• Students are asked to bring with them all the necessary materials (pens, pencils, erasers) needed to complete the competition. 

The exchange of any object between students will be prohibited. 

• Entry of another object into the room is prohibited, eg calculator, ruler, pencil-case. 

• It is recommended that students have a special type of mask with them before entering the room and throughout the 

competition. 

• Due to the high temperatures of the summer, the air conditioning and ventilation systems of the room, which have been 

maintained and disinfected, will be used. 

• Upon completion of the competition, all students will submit their answer sheets to a special container located at the 

supervisor's headquarters and will leave alone (one by one) to avoid overcrowding. 

• The gathering of students and parents in the premises of the examination center after the end of the competition should be 

avoided and for this reason all students with their parents should leave the place as soon as the competition is over. 

 

We ask that the above regulations be respected and accepted by all. 

 

Thank you,  

THALES FOUNDATION 


