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Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016 

Αρ.Φακ.:  19/65, 8/71    

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1.   Στο πίσω μέρος της σελίδας φαίνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων. 

  

2.   Να διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες στα εξεταστικά δοκίμια.  Να  συμπληρώνετε ορθά και 

ευανάγνωστα τις απαραίτητες λεπτομέρειες (επώνυμο, όνομα, τάξη, μάθημα, κ.τ.λ.) 

 

3.   Οι απαντήσεις σας να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια.    

 

4.   Να γράφετε ευανάγνωστα τις απαντήσεις σας. 

 

5.   Να μην ξαναγράφετε τις ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου στο φύλλο απαντήσεων.                   

       Να γράφετε μόνο τον αντίστοιχο αριθμό της ερώτησης / προβλήματος. 

 

6.   Απαγορεύεται ο δανεισμός οποιωνδήποτε αντικειμένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  Γι’ αυτό     

να φέρνετε πάντοτε μαζί σας στην εξέταση το απαραίτητο υλικό (πέννες, μολύβια, γομολάστιχα,  

ρίγα, γεωμετρικά όργανα).  Η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής  

επιτρέπεται για όλες τις εξετάσεις.  Αυτή όμως πρέπει να ελεγχθεί και να σφραγισθεί  

προηγουμένως από την Επιτροπή Παγκύπριων Εξετάσεων / Προαγωγικών Εξετάσεων. 

     Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

 

7.   Να διατηρείτε τις θέσεις που τοποθετηθήκατε κατά την πρώτη εξέταση, εκτός αν ο επιτηρητής,             

  σας δώσει άλλες οδηγίες. 

 

8.  Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να παρευρίσκονται στο σχολείο δεκαπέντε λεπτά τουλάχιστον πριν από  

την έναρξη της εξέτασης.   Μαθητής που τελειώνει νωρίς την εξέταση δεν επιτρέπεται να φύγει από 

την αίθουσα πριν περάσουν 30΄ από την έναρξη της εξέτασης. 

 

9.    Μαθητής που συλλαμβάνεται για δολίευση ή αντιγραφή ή μεταφορά κινητού τηλεφώνου στην 

αίθουσα εξέτασης βαθμολογείται με βαθμό 1 (ένα) και χαρακτηρισμό της διαγωγής, ύστερα από 

απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου. 

 

10. Μαθητής που προσέρχεται στο σχολείο χωρίς να φέρει την ενδεδειγμένη μαθητική στολή ή του 

οποίου η εμφάνιση δεν ταυτίζεται με τους εσωτερικούς κανονισμούς, δε θα γίνεται δεκτός για 

εξέταση.  Ο έλεγχος θα γίνεται από τους υπεύθυνους Βοηθούς Διευθυντές της πειθαρχίας και τους 

επιτηρητές. 

 

11.  Μετά την έναρξη του γραπτού δεν επιτρέπονται ερωτήσεις προς τους επιτηρητές. 

 

12.  Όσοι μαθητές έχουν εξωτερικές εξετάσεις, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 

τις 21/04/2016. 

 

13.  Μη έγκαιρη προσέλευση στις Προαγωγικές Εξετάσεις, θα εξετάζεται από τον ΒΔ κ. Χριστάκη 

Ξενοφώντος, Υπεύθυνο των Εξετάσεων.   

 

ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                             Λεμεσός,  21 Απριλίου 2016 


