
  
 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2021-2022 (English text below) 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας οι οποίες είναι 
απαραίτητο να τηρηθούν από όλους. 
 

 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 μαθητές και μαθήτριες καλούνται να γνωρίζουν τον αριθμό και πτέρυγα της αίθουσας τους όπως αυτή 
ανακοινώθηκε. Επίσης να έχουν μαζί τους όλα τα απαιτούμενα υλικά (στυλό, μολύβια, σβηστήρια) που 
χρειάζονται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή οποιουδήποτε 
αντικειμένου μεταξύ μαθητών/μαθητριών. 

 Επιβάλλεται όπως οι μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να έχουν μαζί τους και 
να φορούν μάσκα ειδικού τύπου πριν εισέλθουν στην αίθουσα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διαγωνισμού. 

 Για όλους τους μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο τους, θα ισχύουν οι τελευταίοι κανόνες που ισχύουν για 
είσοδο σε σχολικό χώρο, όπως ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση. 

 Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα παραδίδουν τα φύλλα 
απαντήσεων τους και θα αποχωρούν κατά μονάς (ένας-ένας) για αποφυγή συνωστισμού.  

 Η συνάθροιση/συνεύρεση των γονέων στους χώρους του εξεταστικού κέντρου απαγορεύεται. 

 Όλοι οι επιτηρητές και το προσωπικό του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ θα έχει υποβληθεί σε ταχείας ανίχνευσης 
test COVID-19, ανεξάρτητα αν έχουν πιστοποιητικό safe pass.  

 
Παρακαλούμε όπως οι πιο πάνω κανονισμοί γίνουν αποδεχτοί και σεβαστοί από όλους τους συμμετέχοντες. 
 

ADMINISTRATION PROTOCOL FOR COMPETITIONS 2021-2022 
The competition will be held in appropriate and controlled conditions of hygiene and safety, which must be 
respected by all. 
 

 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.  

 Students are requested to know their room number and section as it is announced. Also, they should have 
with them all the necessary materials (pens, pencils, erasers) needed to complete the competition. The 
exchange of any object between students is prohibited. 

 It is required for all students in Primary and Secondary education level to wear their hygiene mask before 
entering the room and throughout the competition. 

 For all school students, depending on their level, the latest government rules applied in entering schools 
daily applies also for the competition participation. 

 Upon completion of the competition, all students will submit their answer sheets and will depart alone 
(one by one) to avoid overcrowding. 

 The gathering of parents in the premises of the examination center is not allowed. 

 All invigilators and THALES Foundation personnel will have done a COVID-19 rapid test. 
We ask that the above regulations are accepted and respected by all participants. 

 


