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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο Εξεταστικό Κέντρο το αργότερο στις 08:30
π.μ.

2.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει το Δελτίο Υποψηφίου και το Δελτίο
Ταυτότητάς του την ημέρα της Εξέτασης. Όποιος δεν τα παρουσιάσει δεν θα
γίνεται δεκτός στην Εξέταση. Το Δελτίο Ταυτότητας παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια
της εξέτασης πάνω στο θρανίο για έλεγχο από τον Επιτηρητή.

3.

Κάθε υποψήφιος, μέσα στην αίθουσα της εξέτασης, θα παίρνει τη θέση που του
ορίζει ο Επιτηρητής. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται οποιαδήποτε
μετακίνηση υποψηφίου από τη θέση του. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να
συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς και να τηρεί πιστά τις υποδείξεις και συστάσεις
του Επιτηρητή.

4.

Οι θέσεις των απόντων υποψηφίων παραμένουν κενές.

5.

Για κανένα λόγο δε θα επιτρέπεται σε υποψήφιο να συμμετάσχει στην εξέταση μετά
την πάροδο 20 λεπτών από την ώρα έναρξης της Εξέτασης.

6.

Θα χρησιμοποιούνται μόνο τετράδια της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Ο υποψήφιος
γράφει το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό Υποψηφίου και τον αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας στο ειδικό πλαίσιο στο πάνω αριστερό μέρος του εξωφύλλου. Τα
στοιχεία αυτά θα ελέγχονται από τον Επιτηρητή και θα ελέγχονται με βάση το Δελτίο
Ταυτότητας κάθε υποψηφίου. Η κάλυψη των στοιχείων θα γίνεται ΜΟΝΟ από τον
Επιτηρητή, με ειδικό αδιαφανές αυτοκόλλητο κατά την παράδοση του
γραπτού, στην παρουσία του υποψηφίου. Η αποκάλυψη των στοιχείων γίνεται
μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών.

7.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κυκλώνουν καθαρά μόνο ΜΙΑ σωστή απάντηση στο
κατάλληλο σημείο του τετραδίου απαντήσεων και ΟΧΙ στο εξεταστικό δοκίμιο. Στο
τέλος της Εξέτασης θα παραδώσουν τόσο το τετράδιο απαντήσεων όσο και το
εξεταστικό δοκίμιο.

8.

Ο φάκελος που περιέχει τα θέματα της Εξέτασης αποσφραγίζεται από τον
Επιτηρητή μέσα στην αίθουσα κατά την έναρξη της Εξέτασης. Ο Επιτηρητής ζητά
από τους υποψηφίους όπως ελέγξουν τον αριθμό των σελίδων του εξεταστικού
δοκιμίου.

9.

Τα θέματα και οι ερωτήσεις δίνονται γραπτώς και με την πρέπουσα σαφήνεια. Η
κατανόηση των θεμάτων επαφίεται στον υποψήφιο.

10. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η δολίευση ή η απόπειρα δολίευσης ή η άρνηση
συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των Επιτηρητών συνεπάγεται
την αποπομπή του υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του.
11. Οι απαντήσεις να δίδονται ΜΟΝΟ με πένα χρώματος μπλε. Πένες άλλου χρώματος,
μολύβια, διορθωτικό υγρό κ.ά. απαγορεύονται. Οι υποψήφιοι να διαγράφουν μόνο
με Χ.
12. Κατά τη διάρκεια της Εξέτασης απαγορεύεται:





οποιαδήποτε συνομιλία ή με άλλο τρόπο επικοινωνία, ανταλλαγή αντικειμένων ή
οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων,
η κατοχή ή χρήση λεξικών, σημειώσεων, ηλεκτρονικών ή άλλων βοηθημάτων,
καθώς και διορθωτικού υγρού (tippex),
η κατοχή ή χρήση κινητού τηλεφώνου (το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι κλειστό
και να τοποθετείται στην έδρα του Επιτηρητή μέχρι το τέλος της Εξέτασης - η κατοχή
κινητού θεωρείται τεκμήριο δολίευσης).

13. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής ή οποιουδήποτε άλλου
ηλεκτρονικού βοηθήματος (ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα ρολόγια κλπ.).
14. Υποψήφιος που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω απαγορεύσεις δυνατό να
αποπεμφθεί από την αίθουσα και να αποκλειστεί από την εξέταση.
15. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την αίθουσα της Εξέτασης για
οποιοδήποτε λόγο πριν περάσουν 30 λεπτά από την ώρα έναρξης της Εξέτασης.
16. Όταν περάσουν τα 30 λεπτά από την ώρα έναρξης της Εξέτασης, υποψήφιος που θα
εγκαταλείψει την αίθουσα πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει προηγουμένως το
γραπτό του στον Επιτηρητή και απαγορεύεται να επανέλθει. Μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για πάρα πολύ σοβαρό λόγο, με την προηγούμενη συγκατάθεση του
Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και σύμφωνα με τους όρους που αυτός θα
επιβάλει, είναι δυνατό να επιτραπεί σε υποψήφιο να εξέλθει από την αίθουσα
προσωρινά, με συνοδεία επιτηρητή, και να επανέλθει σ ΄αυτήν.
17. Απαγορεύεται
απαντήσεων.

η
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18. Σε κάθε αίθουσα θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται, εκτός από τον
επιτηρητή και τον υποψήφιο, ακόμα ένα άτομο (άλλος υποψήφιος ή δεύτερος
επιτηρητής).
19. Η Εξέταση θεωρείται ότι έληξε, όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος. Όταν ο
Επιτηρητής ανακοινώσει τη συμπλήρωση του χρόνου, οι υποψήφιοι πρέπει να
σταματήσουν να γράφουν και παραμένουν στη θέση τους. Ο Επιτηρητής, αφού
μαζέψει τα τετράδια των υποψηφίων, στη συνέχεια, καλεί κάθε υποψήφιο/α
ξεχωριστά και, αφού ελέγξει τα στοιχεία υποψηφίου, καλύπτει το τετράδιο με
αδιαφανές αυτοκόλλητο ενώπιον του.
20. Κατά την παράδοση του γραπτού στον Επιτηρητή, ο υποψήφιος πρέπει να
υπογράψει πρώτα σε κατάλογο και μετά να αποχωρήσει.
21. Οι υποψήφιοι που εξέρχονται από την αίθουσα της Εξέτασης πρέπει να
απομακρύνονται αμέσως από αυτή.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(Νοέμβριος 2018)
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