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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (γραπτών και προφορικών) 

 

Ο παρών Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων (ΚΔΕ) ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

εξεταζόμενων  φοιτητών/τριών, των διδασκόντων/ουσών και των επιτηρητών/τριών, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των εξετάσεων και να κατοχυρωθεί η ισότιμη 

μεταχείριση των εξεταζόμενων, καθώς και το κύρος, η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και 

η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η Γραμματεία σε συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες καταρτίζει εγκαίρως και οπωσδήποτε 

πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου το Πρόγραμμα των Εξετάσεων και, όπου 

απαιτείται, το Πρόγραμμα των Επιτηρήσεων. 

Ειδικότερα: 

α) Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων  ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στους /στις 

διδάσκοντες/ουσες και επιτηρητές/τριες τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε 

εξεταστικής περιόδου και περιλαμβάνει ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης για το κάθε μάθημα, 

τίτλο μαθήματος, ώρα και αίθουσες εξέτασης. Η διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων δεν πρέπει 

να ξεπερνά τις 2 ώρες, ενώ των πρακτικών /εργαστηριακών εξετάσεων, τις 4 ώρες. 

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Γραμματείας για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών τουλάχιστον 30 ημέρες 

πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου. 

β) Το Πρόγραμμα των Επιτηρήσεων κοινοποιείται από τη Γραμματεία στους/στις 

διδάσκοντες/ουσες και επιτηρητές/τριες τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε 

εξεταστικής περιόδου. 

Η Γραμματεία αναρτά στην Ιστοσελίδα του Τμήματος τον ΚΔΕ προς ενημέρωση των 

διδασκόντων/ουσών, επιτηρητών/τριών και φοιτητών/τριών. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε εξάμηνο και για κάθε μάθημα με μέριμνα του/της διδάσκοντος/ουσας 

εκτυπώνεται από τη βάση δεδομένων «Φοιτητολόγιο» που αφορά στους/στις διδάσκοντες/ουσες 

«class web» ονομαστικός κατάλογος φοιτητών/τριών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

εξετάσεις, ο οποίος ονομάζεται Κατάλογος Εξεταζόμενων. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος 

εκτύπωσης του εν λόγω καταλόγου, ο/η διδάσκων/ουσα δύναται να προσέλθει εγκαίρως στη 

Γραμματεία για την παραλαβή του (στην περίπτωση αυτή εκτυπώνεται μέσα από την ηλεκτρονική 

εφαρμογή της Γραμματείας). Ο κατάλογος εξεταζόμενων περιλαμβάνει:  
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Θέση για ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία εξέτασης, όνομα υπεύθυνων 

διδασκόντων/ουσών, όνομα εξεταζόμενου μαθήματος, εξεταστική περίοδο, ονοματεπώνυμο 

εξεταζόμενου/ης, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου, ακαδημαϊκό έτος εγγραφής και εξάμηνο φοίτησης 

του φοιτητή/τριας, καθώς και στήλη για βαθμό και υπογραφές συμμετεχόντων/ουσών στην 

εξέταση. 

Τέλος, η Γραμματεία διαθέτει ηλεκτρονικά υποδείγματα βεβαιώσεων συμμετοχής σε εξέταση 

μαθήματος για χρήση από δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κλπ. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Καθήκοντα επιτηρητή/τριας εκτελούν μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες/ουσες με το ΠΔ 407/80, οι 

προσληφθέντες/είσες ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και υποψήφιοι 

διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, διοικητικοί υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου/αορίστου 

χρόνου στο Πανεπιστήμιο. 

Ο/Η επιτηρητής/τρια οφείλει να ενημερώνεται εγκαίρως με δική του υποχρέωση για πιθανές 

αλλαγές στις ημέρες και ώρες των εξετάσεων ή των επιτηρήσεων από τις σχετικές ανακοινώσεις.  

Σε περίπτωση που επιτηρητής/τρια δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να 

καθυστερήσει πρέπει να φροντίσει με δική του/της ευθύνη να βρει αντικαταστάτη/τρια 

(αντικαταστάτες/τριες μπορεί να είναι μόνο άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

επιτηρητών του Τμήματος) και να ενημερώσει εγγράφως, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την 

εξέταση, το/τα υπεύθυνο/α μέλος/η ΔΕΠ του μαθήματος. Η αδικαιολόγητη απουσία ή καθυστέρηση 

θα γνωστοποιείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα αποφασίζει σχετικά. 

Ο αριθμός των επιτηρητών/τριών ανά αίθουσα ορίζεται με αναλογία 2 ανά περίπου 40 

εξεταζόμενους/ες. 

Οι επιτηρητές/τριες: 

- Οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξή της 

και βοηθούν να τακτοποιηθούν οι φοιτητές/τριες, ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η διενέργεια 

των εξετάσεων. Δύνανται δε, αν το κρίνουν σκόπιμο, για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης να 

αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή τη διάταξη των εξεταζόμενων μέσα στην αίθουσα. 

- Αναγράφουν στον Πίνακα την ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης και μεριμνούν για την τήρηση 

των παραπάνω χρόνων έναρξης και λήξης, καθώς και ενημερώνουν τους/τις φοιτητές/τριες 30 και 

15 λεπτά πριν από τη λήξη της. 

- Μοιράζουν τις κόλλες στους/στις εξεταζόμενους/ες και η εξέταση ξεκινά από τη στιγμή που 

ολοκληρωθεί η εκφώνηση των θεμάτων ή το μοίρασμα των θεμάτων. 
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- Κατά την διάρκεια της εξέτασης ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση. 

- Μεριμνούν για την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων κατά την παράδοση του γραπτού. 

- Κατά την υπογραφή του καταλόγου εξεταζόμενων από τον/την φοιτητή/τρια θα πρέπει να 

ελέγχεται η ταυτότητά του/της και αυτό μπορεί να γίνει με την επίδειξη οιουδήποτε επίσημου 

δημόσιου εγγράφου (φοιτητική/πολιτική /στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο κλπ.) που φέρει τη 

φωτογραφία του/της κατόχου. 

- Περιφέρονται στην αίθουσα και ασκούν αυστηρά αλλά διακριτικά τα καθήκοντά τους. 

Απαγορεύονται οι υψηλόφωνες παρατηρήσεις προς τους/τις εξεταζόμενους/ες. 

Έχουν δικαίωμα και υποχρέωση ενεργώντας κατά την κρίση τους και πρωτίστως σύμφωνα με τις 

οδηγίες του/της  διδάσκοντος/ουσας του μαθήματος, να παρατηρούν ή να μετακινούν σε άλλη θέση 

οποιονδήποτε/οποιανδήποτε εξεταζόμενο/η κρίνουν ότι ενδέχεται να παρατυπεί ή έχει υποπέσει 

σε ακαδημαϊκό παράπτωμα (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων 

αντικειμένων, παράτυπη τοποθέτηση σώματος, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή 

σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, κλπ). Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει με μέριμνα των επιτηρητών/τριών να παραμένουν 

κλειστά και μαζί με τσάντες και βιβλία να τοποθετούνται σε απόσταση από τους εξεταζόμενους 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

- Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας συνεργασίας ή αντιγραφής, και αφού έχουν την έγκριση 

τού/τής διδάσκοντος/ουσας, ενημερώνουν τους/τις αντίστοιχους/ες εξεταζόμενους/ες ότι η εξέτασή 

τους ακυρώνεται, το γραπτό τους μηδενίζεται με σχετική επισήμανση (και μονογραφή) για το 

γεγονός και από τον/την επιτηρητή/τρια και τον/την διδάσκοντα/ουσα επ’ αυτού και αποβάλλονται 

από την αίθουσα. Ο/Η διδάσκων/ουσα ενημερώνει με γραπτή αναφορά τη Συνέλευση του 

Τμήματος για το περιστατικό, η οποία αποφασίζει για την παραπέρα διαδικασία. 

- Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη, για την εξέταση, προθεσμία οι επιτηρητές/τριες οφείλουν να 

διακόψουν τους/τις εξεταζόμενους/ες και να παραλάβουν τα γραπτά. 

- Κατά τη διάρκεια παραλαβής των γραπτών μεριμνούν όπως οι εξεταζόμενοι/ες έχουν αναγράψει 

τα στοιχεία τους σε κάθε κόλλα αναφοράς που έχουν χρησιμοποιήσει και κατόπιν παραδίδουν 

(ανά αίθουσα εξέτασης) στον/στην υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος τα γραπτά που 

συγκεντρώθηκαν, αφού τα καταμετρήσουν και σημειώσουν τον συνολικό αριθμό τους πάνω στον 

κατάλογο των εξεταζόμενων και τα συγκρίνουν με το συνολικό αριθμό υπογραφών που έχουν για 

τη συγκεκριμένη αίθουσα εξέτασης από τους/τις εξεταζόμενους/ες. Οι δύο αριθμοί -ανά αίθουσα- 

θα πρέπει να συμπίπτουν (γραπτά εξετάσεων/ανά αίθουσα και υπογραφές εξεταζόμενων/ 

αίθουσα). Κατόπιν, τα τοποθετούν σε φάκελο ο οποίος θα αναφέρει το όνομα του μαθήματος, την 

ημερομηνία εξέτασης, τα ονόματα των επιτηρητών/τριών και το συνολικό αριθμό των γραπτών. 



 
4 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στα καταμετρημένα γραπτά και στον αριθμό των 

εξετασθέντων (υπογραφών), προβαίνουν άμεσα σε όλα τα κατάλληλα μέτρα εξακρίβωσης του 

αιτίου της ασυμφωνίας, συμπληρώνοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι διδάσκοντες/ουσες του μαθήματος έχουν την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου και 

της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών τόσο στη θεωρία (γραπτές ή προφορικές 

εξετάσεις ή εργασίες κλπ) όσο και στις ασκήσεις (κλινικές ή εργαστηριακές), καθώς επίσης για την 

τελική βαθμολογία του μαθήματος και την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας (αριθμός εξετάσεων, συχνότητα, τρόπος 

ελέγχου και αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών) προσδιορίζονται από τους 

διδάσκοντες/ουσες στην αρχή του εξαμήνου και αναφέρονται στη φόρμα περιγραφής του 

μαθήματος (syllabus του μαθήματος). 

Οι διδάσκοντες/ουσες του μαθήματος έχουν τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή και το αδιάβλητο 

της εξέτασης του μαθήματός τους. Οφείλουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις που 

ενδεχομένως θα ζητηθούν από τους/τις εξεταζόμενους/ες μέσα στο πρώτο ημίωρο των εξετάσεων 

και πριν από την αποχώρηση του πρώτου εξεταζόμενου. Σε ακραίες καταστάσεις (όπως για 

παράδειγμα, έλλειψη φωτισμού, καταφανώς πλημμελούς επιτήρησης) έχουν τον τελικό λόγο για 

τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. 

Προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας τον ονομαστικό κατάλογο των εξεταζόμενων φοιτητών/τριών 

για κάθε εξεταζόμενο μάθημα (βλέπετε ανωτέρω εκτεθέντα στην Ενότητα Α) και σε τόσα αντίτυπα 

όσες τουλάχιστον είναι οι αίθουσες εξέτασης που χρησιμοποιούνται. 

Οι διδάσκοντες/ουσες εποπτεύουν τη διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οφείλουν να 

βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 10 λεπτά πριν από την έναρξή της, να ελέγξουν την επάρκεια 

του αριθμού των επιτηρητών/τριών και τις γενικότερες συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή της 

εξέτασης να δώσουν τα θέματα της εξέτασης και να δώσουν διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

τους φοιτητές/τριες. 

Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ένας/μια διδάσκοντας/ουσα ενημερώνει εγκαίρως τη 

Γραμματεία για την αδυναμία προσέλευσής του/της στις εξετάσεις, καθώς και ποιος/ποια έχει 

ορίσει να τον/την αναπληρώσει δίδοντάς του/της σχετικές οδηγίες. Οφείλει επίσης να παραδώσει 

εγκαίρως τα θέματα. 

*Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες ενός μαθήματος μπορεί να είναι ένας ή ομάδα διδασκόντων. 
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Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος (π.χ. για δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς 

κλπ ) δικαιούνται μόνο οι φοιτητές/ριες που εξετάζονται στο μάθημα. Η χορήγηση της βεβαίωσης 

αυτής από τον/την διδάσκοντα /ουσα σημειώνεται στο γραπτό του/της εξεταζόμενου/ης. 

Ο/Η διδάσκων/ουσα καταχωρεί τη βαθμολογία ηλεκτρονικά στο Φοιτητολόγιο το αργότερο μέσα 

σε 10 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της εξεταστικής περιόδου και συγχρόνως την παραδίδει 

ενυπογράφως στη Γραμματεία του Τμήματός του. 

Διατηρεί τα γραπτά στο αρχείο του έως ότου ακολουθηθεί η διαδικασία καταστροφής τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (5 έτη σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

του Α.Π.Θ.). 

Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί σε ιδιαιτέρως σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις 

με σχετική απόφαση που λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση του/της 

Προέδρου του Τμήματος. Ταυτόχρονα η Συνέλευση αποφαίνεται για τη διεξαγωγή της 

επαναληπτικής εξέτασης. 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν 

συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό εξάμηνο 

στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος. 

 Η εξέταση του μαθήματος μπορεί να ξεκινάει με μέγιστη καθυστέρηση το ακαδημαϊκό 

τέταρτο (15 λεπτά). Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης άνω των δεκαπέντε (15) 

λεπτών, δεν επιτρέπεται στον/στην φοιτητή/ρια να εξεταστεί. Οι φοιτητές/ριες που 

καθυστερούν (εντός του 15λεπτου) δεν δικαιούνται επέκτασης του χρόνου εξέτασής τους. 

 Ο/Η εξεταζόμενος/η αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του και υπογράφει στην 

κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών στην εξέταση. Με την παράδοση του γραπτού γίνεται 

ταυτοποίηση του προσώπου με την επίδειξη οιουδήποτε επίσημου δημόσιου εγγράφου 

(φοιτητική/πολιτική /στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο κλπ ) που φέρει τη φωτογραφία 

του/της κατόχου. 

 Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι 

εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βιβλία, βοηθήματα που έχουν 

μαζί τους, εκτός από εκείνα που επιτρέπει ο/η διδάσκων/ουσα. 

 Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς και κάθε άλλου 

ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει, με τη 

μέριμνα και των επιτηρητών, να παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
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Η χρήση αλλά και η απλή ύπαρξη τέτοιων συσκευών σε θέση και απόσταση που να 

επιτρέπει έστω και τη δυνητική χρησιμοποίησή τους συνιστά απόπειρα αντιγραφής και 

θα αντιμετωπίζεται αναλόγως. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται 

η χρήση οποιασδήποτε συσκευής επιτρέπει ηλεκτρονική επικοινωνία (κινητού τηλεφώνου, 

tablet, smart watch κτλ.) οποιουδήποτε τύπου (WiFi, GPRS κτλ). Η ως ανωτέρω χρήση 

θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, και πέραν του μηδενισμού του γραπτού του, ο/η 

εξεταζόμενος/η παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος. Κατ’ εξαίρεση, εάν η φύση 

του μαθήματος ή/και της εξέτασης επιβάλλει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών πέραν των 

συνήθων υπολογιστικών (calculators) ο/η διδάσκων/ουσα μπορεί να ανακοινώνει την μη 

εφαρμογή του άρθρου αυτού, αναλαμβάνοντας ο ίδιος/η ίδια την ευθύνη του ελέγχου του 

αδιάβλητου, αφού προηγουμένως ενημερώσει τη Γραμματεία και τους/τις επιτηρητές/τριες. 

 Επίσης, δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων, η κατοχή ή ανταλλαγή 

σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα, χρήση μεθόδων 

υποκλοπής-αντιγραφής. 

Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων συνεπάγεται, όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα 

Β τη μονογραφή του γραπτού και την παραπομπή του θέματος στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Η λήξη της εξέτασης αναγράφεται στον πίνακα στην αρχή της διαδικασίας και αφού έχουν 

παραδοθεί οι κόλλες διαγωνισμού και ο/η διδάσκων/ουσα έχει διανείμει τα θέματα. Η εξέταση 

εκκινεί από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εκφώνηση των θεμάτων ή το μοίρασμα των θεμάτων. 

 Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων οι εξεταζόμενοι/ες μπορούν, αφού 

μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον/στην 

διδάσκοντα/ουσα. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να γίνονται δημόσια και όχι κατ’ ιδίαν. Οι 

απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις φοιτητών/τριων επί των θεμάτων των εξετάσεων, κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης, δίνονται μόνο από τον/την διδάσκοντα/ουσα και μόνο κατά το 

πρώτο ημίωρο της εξέτασης και πριν αποχωρήσει έστω και ένας εξεταζόμενος. 

 Η αποχώρηση από την εξέταση επιτρέπεται μετά την παρέλευση μισής ώρας (30 λεπτών) 

από την έναρξη της εξέτασης. Προ της παρέλευσης του χρόνου και εφόσον παραστεί 

ανάγκη, τότε ειδοποιείται ο/η διδάσκων/ουσα του εξεταζόμενου μαθήματος, ο οποίος/η 

οποία και μόνον αποφασίζει. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα ενός/μίας 

φοιτητή/τριας (τελευταίου/ας). Παραμένει και ο/η προτελευταίος/α για τυπικούς λόγους και 

αποχωρούν συγχρόνως. Δεν επιτρέπεται στους/στις εξεταζόμενους/ες να παίρνουν τα 

θέματα των εξετάσεων μαζί τους. 
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 Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να σέβονται τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις 

επιτηρητές/τριες και να υπακούουν στις οδηγίες τους. Παραπτώματα ανάρμοστης, 

προσβλητικής ή επιθετικής συμπεριφοράς κατά την διάρκεια των εξετάσεων συνεπάγονται 

την παραπομπή του θέματος στη Συνέλευση του Τμήματος. 

 Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές/ριες που έχουν 

δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σ’ αυτό. Η χορήγηση της βεβαίωσης αυτής από τον/την 

διδάσκοντα/ουσα σημειώνεται στο γραπτό του/της εξεταζόμενου/ης. Τριάντα (30) και 

ακολούθως δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη των εξετάσεων οι εξεταζόμενοι/ες 

ειδοποιούνται ότι επίκειται η εκπνοή του χρόνου. 

 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα οι φοιτητές/τριες να δουν 

το γραπτό τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους-τόσο για τη γραπτή 

όσο και για την προφορική επίδοσή τους-εφόσον το επιθυμούν, στις προκαθορισμένες 

από τον διδάσκοντα ώρες υποδοχής των φοιτητών. 

 Οι φοιτητές ενθαρρύνονται πριν από την έναρξη της εξέτασης να επισκεφτούν την 

τουαλέτα, και όχι κατά τη διάρκεια αυτής. Εάν παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη ο/η 

φοιτητής/τρια συνοδεύεται από τον επιτηρητή/τρια μέχρι εκεί. 

 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους νερό και 

όχι τρόφιμα. 


