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ΣΤΗΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Οδηγίες Για Την Ημέρα Της Εξέτασης: ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Χώρος διεξαγωγής της εξέτασης: ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, Ηράκλειο Αττικής 141 21. Η Κεντρική Πύλη Εισόδου της ΑΣΠΑΙΤΕ
βρίσκεται βόρεια του σταθμού ΗΣΑΠ “ΕΙΡΗΝΗ”, δίπλα στις γραμμές του Ηλεκτρικού. Οδηγίες
πρόσβασης υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.aspete.gr/allextrafiles/epikinonia/prosvasi.pdf

Ώρα προσέλευσης 08.30πμ. Ο χώρος προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών βρίσκεται
μπροστά στο Κεντρικό Κτήριο της Σχολής (στη μετόπη του αναγράφεται το πλήρες όνομα της
ΑΣΠΑΙΤΕ). Δεν επιτρέπεται οι συνοδοί των μαθητών, να εισέλθουν με τα αυτοκίνητά τους στο χώρο
της Σχολής. Για την αποφυγή καθυστερήσεων προτείνεται: να χρησιμοποιηθούν οι χώροι στάθμευσης
πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ και του Ολυμπιακού Σταδίου και στη συνέχεια, μέσω της υπόγειας
διάβασης προς το σταθμό ΗΣΑΠ “ΕΙΡΗΝΗ” να γίνει η μετάβαση στη Σχολή.

Οι μαθητές ενημερώνονται για την αίθουσα στην οποία εξετάζονται από τους πίνακες που
είναι αναρτημένοι έξω και αριστερά (Τομέας/Είσοδος Γ'), στο κέντρο (Τομέας/Είσοδος Β'), και δεξιά
(Τομέας/Είσοδος Α') του Κεντρικού Κτηρίου. Η κατανομή των μαθητών σε τομείς θα είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα σταλεί στα emails των γονέων & κηδεμόνων.

Οι μαθητές επιδεικνύουν το έντυπο εξεταζόμενου που έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και
ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ στους καθηγητές που βρίσκονται μπροστά στο Κεντρικό
Κτήριο. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο κτήριο σε μαθητές που δεν έχουν μαζί τους τα απαραίτητα
έγγραφα. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των συνοδών στο κτήριο.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους μπλε στυλό διαρκείας, μολύβι, γόμα και γεωμετρικά
όργανα. Μπορούν επίσης να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό. Δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές
συσκευές (κινητά τηλέφωνα, αριθμομηχανές, κλπ.), σημειώσεις, διορθωτικά (blanco).

Ώρα αποχώρησης 12.00μμ. Η εξέταση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 10.00πμ. και
διαρκεί 2 ώρες. Κατά το διάστημα αυτό οι συνοδοί των μαθητών δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά
στο Κεντρικό Κτήριο. Θα παραδώσουν και θα παραλάβουν τα παιδιά τους μπροστά από τους
τομείς/εισόδους Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ αντίστοιχα στο κτήριο εξετάσεων, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα
στην ιστοσελίδα του σχολείου και στους πίνακες ανακοίνωσης.
Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη και ασφαλή άφιξη και
αποχώρηση των μαθητών από τον χώρο διεξαγωγής της εξέτασης.

