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1. Στο πίσω μέρος αυτής της σελίδας υπάρχει το πρόγραμμα των Γραπτών 

Προαγωγικών Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2018.   
 

2. Να προσέρχεστε στο σχολείο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την 
έναρξη της εξέτασης. Η μη έγκαιρη προσέλευση θα διερευνάται από τον υπεύθυνο 
Βοηθό Διευθυντή. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από την έναρξη της 
εξέτασης, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος αργοπορημένου μαθητή στην αίθουσα 
εξετάσεων.                                                                                                                                                                                                                      
Επίσης δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από την αίθουσα εξετάσεων προτού 
περάσουν τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.  

                                                                                                 
3. Να προσέρχεστε με την εγκεκριμένη στολή του σχολείου και γενικότερα η εμφάνισή 

σας να είναι ευπρεπής.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεστε δεχτοί στην εξέταση. 
 

4. Να κάθεστε στη θέση που θα σας υποδείξει ο επιτηρητής. 
 

5. Να διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξεταστικό δοκίμιο και 
να συμπληρώνετε με προσοχή τα στοιχεία σας (επώνυμο, όνομα, τάξη, μάθημα, 
κ.τ.λ.). 

 

6. Πρέπει να φέρνετε πάντοτε μαζί σας τα απαραίτητα για την εξέταση υλικά (στυλό με 
μπλε μελάνι, μολύβι, σβηστήρι, ρίγα, γεωμετρικά όργανα). Ο δανεισμός 
οποιωνδήποτε αντικειμένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται.  
 

7. Σε όσα μαθήματα επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής, θα πρέπει αυτή, να 
μην είναι προγραμματιζόμενη και να έχει ελεγχθεί και σφραγισθεί πριν από την 
έναρξη της εξέτασης. 
 

8. Μετά την έναρξη της εξέτασης, δεν επιτρέπονται ερωτήσεις που να προδιαγράφουν 
την απάντηση οποιασδήποτε ερώτησης του εξεταστικού δοκιμίου.  

 

9. Στο φύλλο απαντήσεων να γράφετε μόνο τον αριθμό της ερώτησης και την αντίστοιχη 
απάντηση, χωρίς να αντιγράφετε ολόκληρη την ερώτηση. 

 

10. Οι απαντήσεις σας να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια. Άσχετες 
απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επομένως δεν βαθμολογούνται. 

 

11. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με στυλό (μπλε μελάνι). Τα σχήματα 
μπορούν να γίνουν με μολύβι.  Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.                                                                       

 

12. Η αντιγραφή ή η απόπειρα αντιγραφής, συνεπάγεται τιμωρία με μηδενισμό του 
γραπτού.  Η εξέταση τέτοιου περιστατικού παραπέμπεται στον Καθηγητικό Σύλλογο. 

 

13. Απαγορεύεται η κατοχή κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα 
κινητά τηλέφωνα παραμένουν εκτός αίθουσας με ευθύνη του μαθητή. Η κατοχή τους 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης θεωρείται δολίευση. 
 

14. Απαγορεύεται να μεταφέρετε στην αίθουσα εξέτασης ποτό ή φαγητό, εκτός από ένα 
μπουκάλι νερό. 
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