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1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις σε φοιτητές που δεν φέρουν μαζί τους 
κάποιο αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας. Για τον απαιτούμενο έλεγχο στην 
αρχή της εξέτασης είναι υπεύθυνοι οι ορισμένοι ως επιτηρητές και ο διδάσκων του 
μαθήματος.  

2. Για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες με αδυναμία συμμετοχής σε γραπτές 
εξετάσεις (βάσει της ειδικής διαγνωστικής έκθεσης), πραγματοποιείται προφορική 
εξέταση μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων. Προς διευκόλυνσή τους, τους 
παρέχεται ικανός χρόνος πριν την προφορική εξέταση προκειμένου να μελετήσουν τα 
θέματα των εξετάσεων, να τα κατανοήσουν και να κρατήσουν πρόχειρες σημειώσεις, 
εάν το επιθυμούν. Τις σημειώσεις αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη 
διάρκεια της προφορικής εξέτασης. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις δεν 
συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

3. Μέριμνα λαμβάνεται και για τους φοιτητές με κινητικά προβλήματα.  
4. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες εξέτασης.  
5. Οι εξεταζόμενοι κατανέμονται στις αίθουσες αραιωμένοι έτσι ώστε να μην υπάρχει 

ευχερής οπτική πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου και να υπάρχει 
ομοιομορφία. 

6. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, 
σχετικά με τη διάταξή τους στην αίθουσα. 

7. Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες που διεξάγεται η εξέταση μετά την έναρξή της 
και κατά τη διάρκεια αυτής. 

8. Η διάρκεια της εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του εξεταζόμενου 
μαθήματος. Οι επιτηρητές καθορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης, 
σύμφωνα με την καθοριζόμενη από τον διδάσκοντα διάρκειά της. Η εξέταση εκκινεί 
από τη στιγμή που ο τελευταίος φοιτητής της αίθουσας παραλαμβάνει το φύλλο 
εξέτασής του. Οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του χρόνου χωρίς 
παρεκκλίσεις, ενώ ενημερώνουν τους φοιτητές τριάντα (30) και δεκαπέντε (15) λεπτά 
πριν από τη λήξη του χρόνου εξέτασης. 

9. Οι εξεταζόμενοι αναγράφουν τα στοιχεία τους στο γραπτό και υπογράφουν στην 
κατάσταση συμμετεχόντων στην εξέταση. 

10. Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι μπορούν, αφού 
μελετήσουν τα θέματα να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον διδάσκοντα. Οι 
ερωτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται δημοσίως και όχι κατ’ ιδίαν, να απευθύνονται 
αποκλειστικά στον διδάσκοντα και να απαντώνται δημοσίως. 

11. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία και η οποιαδήποτε ανταλλαγή αντικειμένων 
μεταξύ των συμμετεχόντων στην εξέταση. 

12. Σε περίπτωση σύμπτυξης αιθουσών, οι επιτηρητές παραμένουν κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης εφόσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα.  

13. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους βοηθήματος (βιβλία, σημειώσεις κλπ), με 
εξαίρεση εκείνων που ρητά επιτρέπει ο διδάσκων του μαθήματος. 

14. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία 
θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων 
ως αριθμομηχανές. Οποιαδήποτε απόπειρα ενεργοποίησης ή χρήσης κινητού 
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τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης θεωρείται προσπάθεια αντιγραφής και 
συνεπάγεται αυτόματα τον μηδενισμό του γραπτού (σημειώνεται από τους 
επιτηρητές). 

15. Τα θέματα των εξετάσεων επιστρέφονται υποχρεωτικά μαζί με το γραπτό του φοιτητή. 
Επιστρέφεται, ακόμη, και όποια κόλλα αναφοράς δόθηκε στον φοιτητή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. Αν το επιτρέψει ο διδάσκων, τα θέματα μπορούν να τα πάρουν 
μαζί τους οι φοιτητές και να μην τα παραδώσουν. 

16. Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζόμενου από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης. Μπορεί να επιτραπεί ολιγόλεπτη έξοδος, μόνο μετά από άδεια του 
επιτηρητή και λόγω εξαιρετικής ανάγκης. 

17. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να ζητηθεί από το τεχνικό προσωπικό του 
Π.Δ.Μ. ο περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των ασύρματων δικτύων 
των Τμημάτων. 

18. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο, ο διδάσκων 
του εξεταζόμενου μαθήματος έχει την ευθύνη ενημέρωσης των επιτηρητών. Την 
ευθύνη ενημέρωσης των φοιτητών έχει τόσο η Γραμματεία του Τμήματος, όσο και ο 
διδάσκων του μαθήματος μέσω ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στο eclass. Η 
οργάνωση των επιτηρήσεων για τη νέα ημερομηνία εξέτασης και η αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν γίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα και σε 
συνεννόηση με την Γραμματεία.  

19. Σε περιπτώσεις αντιγραφής ή παραβίασης των παραπάνω κανόνων, ο επιτηρητής 
ενημερώνει τον υπεύθυνο καθηγητή ο οποίος μηδενίζει την κόλλα του φοιτητή (ή των 
φοιτητών) και στη συνέχεια υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος. Στη συνέχεια η Γ.Σ., μετά από εξέταση του θέματος κατά την οποία 
μπορεί να ζητήσει και την παρουσία του εμπλεκόμενου φοιτητή (ή των εμπλεκόμενων 
φοιτητών), οφείλει, εφόσον αποδειχθεί πως έχουν πράγματι παραβιαστεί οι κανόνες 
των εξετάσεων, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
i. Εφόσον ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε παραβίαση των κανόνων από το 

συγκεκριμένο φοιτητή, επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής στην εξέταση του 
συγκεκριμένου μαθήματος μέχρι την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο του 
επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Αν, π.χ. ένας φοιτητής βρεθεί να αντιγράφει σε 
κάποιο μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, έχει δικαίωμα να 
ξαναδώσει το συγκεκριμένο μάθημα την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
του επόμενου έτους.  

ii. Σε περίπτωση αντιγραφής ή παραβίασης των κανόνων εξετάσεων για δεύτερη 
φορά,  εκτός των όσων αναφέρονται στο (i) επιβάλλεται στον φοιτητή 
απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του επόμενου 
ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

20. Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνον οι φοιτητές που έχουν 
δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σ’ αυτό. 

21. Οι φοιτητές αποδέχονται τους παραπάνω κανόνες με τη συμμετοχή τους στις 
εξετάσεις.  

 


