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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Κανονισμός Εξετάσεων 

 

Ο Κανονισμός Εξετάσεων προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις 

απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού για την ομαλή 

διεξαγωγή των εξετάσεων Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου με τρόπο που να: 

• διασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες για όλους τους εξεταζόμενους, 

• διαμορφώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας μεταξύ πανεπιστημιακών φοιτητών 

και αυριανών επιστημόνων, 

• κατοχυρώνεται η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, 

των φοιτητών και των διοικητικών και όλων μαζί ως ενιαίου ακαδημαϊκού 

σώματος, 

• διαφυλάττεται το κύρος του Τμήματος κατά τη σημαντική αυτή φάση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του 
εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο 

φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων κατά την 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση των οκτώ (8) εξαμήνων, έχουν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν 
αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 

Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα με απόφαση 

του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών 

της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από 

τον Κοσμήτορα. Από την Επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.  
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Άρθρο 2 

Προετοιμασία των εξετάσεων 

Ο ημερολογιακός προσδιορισμός των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του 

Τμήματος με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.  

To αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εξεταστικής περιόδου (σταθερό ή κυλιόμενο) 

περιλαμβάνει:  

• την ημερομηνία, τον τόπο και τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε 

θεωρητικό μάθημα  

• την ημερομηνία της εξέτασης των πρακτικών μαθημάτων (η ακριβής ώρα και ο 

τόπος των μαθημάτων με θεωρητική και πρακτική εξέταση, αναρτάται στο eclass 

από τον υπεύθυνο καθηγητή αμέσως μετά την ανάρτηση του αναλυτικού 

προγράμματος) 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος, έχουν μόνον οι φοιτητές που 

έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα μέσω συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας 
στο αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης τους. 

Σε μαθήματα που η προσέλευση των φοιτητών αναμένεται να είναι μεγάλη, 

καθορίζονται (σύμφωνα με αλφαβητική σειρά του επώνυμου) χρονικές σειρές 
εξετάσεων. Οι φοιτητές οφείλουν να προσέλθουν την ώρα που καθορίζει το πρόγραμμα 

και οι επιτηρητές ελέγχουν για το λόγο αυτό τους φοιτητές, όταν πραγματοποιούν την 

ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων. Σε περίπτωση που φοιτητής ολοκληρώσει την 
εξέταση παρόλο που δεν συμμετείχε στη σειρά του, ο υπεύθυνος εξεταστής έχει 

δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του στις εξετάσεις. 

Άρθρο 4 

Έναρξη της εξέτασης 

Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη αίθουσα το 

αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη για την εξέταση ώρα. 

Ο εξεταζόμενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του και επιδεικνύει τη 

φοιτητική του ταυτότητα στον επιτηρητή, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση ενώ συγχρόνως ο 

επιτηρητής υπογράφει την κόλλα εξέτασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα 
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για ταυτοποίηση αυτομάτως ο εξεταζόμενος θεωρείται εκτός εξέτασης 

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

εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα 

που προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ή επιτρέπει ο υπεύθυνος 

καθηγητής. 

Κινητά τηλέφωνα, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, δεν πρέπει κατά κανένα 

τρόπο να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένα (όχι απλά σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να μην 

βρίσκονται πάνω στο έδρανο. 

Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης η μέγιστη διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) ώρες 

και αρχίζει αφού έχουν παραδοθεί τα θέματα. Για την ώρα της έναρξης και της λήξης της 

εξέτασης οι φοιτητές ενημερώνονται από τους επιτηρητές  στην αρχή της διαδικασίας. 

Άρθρο 5 

Διεξαγωγή των εξετάσεων 

Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι εξεταζόμενοι 
μπορούν, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον 

αυτός το αποδέχεται.  

Οι φοιτητές που έχουν το σχετικό δικαιολογητικό υποχρεωτικής προφορικής 
εξέτασης από την Γραμματεία, το παρουσιάζουν στον υπεύθυνο εξεταστή για να τους 

εξετάσει προφορικά, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου της γραπτής εξέτασης του 

μαθήματος σε άλλο χώρο, μέσα στο κτίριο όπου γίνεται η εξέταση.  

Οι φοιτητές μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα μέσα σε ελάχιστο χρόνο 30 

λεπτών από την έναρξη της εξέτασης.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά. 

Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζομένου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης και η επάνοδός του για τη συνέχισή της. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

μπορεί να επιτραπεί κατά την κρίση των επιτηρητών, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην 

κόλλα διαγωνισμού. 

Απαγορεύονται:  

- Η παραβίαση της γνησιότητας της εξέτασης με συνεργασίες μεταξύ των 

εξεταζόμενων,  

- Η χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων, ή αντιγραφής.  
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Σε μία τέτοια περίπτωση, ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει το γραπτό των 

εξεταζόμενων, να σημειώσει στην πρώτη σελίδα τις σχετικές παρατηρήσεις του και να 

ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του μαθήματος. Ο φοιτητής οφείλει να αποχωρήσει από την 

αίθουσα παραδίδοντας το γραπτό του, το οποίο μηδενίζεται. 

Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση 

προθεσμίας ο επιτηρητής ενημερώνει σχετικά τους εξεταζόμενους. 

Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, ο επιτηρητής οφείλει 

να διακόψει την εξέταση και να παραλάβει τα γραπτά.  

Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε εξεταζόμενος υπογράφει το φύλλο παρουσίας 

των φοιτητών του μαθήματος.   

Ο επιτηρητής, παρουσία του εξεταζόμενου, διαγράφει όλα τα κενά του γραπτού 

διαστήματα και το μονογράφει.  

Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί 

τους.  

Στην αίθουσα της εξέτασης επιτρέπεται η παρουσία μόνο των επιτηρητών και των 
εξεταζόμενων φοιτητών.  

Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνον οι φοιτητές που έχουν 

δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό. 

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να βρίσκονται στην αίθουσα κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2).  

Άρθρο 6 

Διακοπή της εξέτασης 

Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας πχ διακοπή 

ρεύματος, που είχε σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συνέχιση της εξέτασης κλπ  

Η διακοπή μπορεί να γίνει με απόφαση του υπεύθυνου εξεταστή.   

Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή 

σε συνεργασία με τη Γραμματεία, επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της 

εξεταστικής περιόδου για όσους δεν παρέδωσαν το γραπτό τους. 

Άρθρο 7 

Ακύρωση της εξέτασης 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων και μετά από απόφαση της 
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Γ.Σ. του Τμήματος ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να ακυρώσει την εξέταση.  

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας 

εξέτασης. 

Άρθρο 8 

Υποβολή ένστασης 

Φοιτητής που θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

μπορεί να υποβάλλει έγγραφη ένσταση είτε: α) στον επιτηρητή κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, είτε β) στη Γραμματεία του Τμήματος μία εργάσιμη ημέρα μετά την εξέταση. .  

Οι ενστάσεις ελέγχονται από τη ΓΣ του Τμήματος μετά τη λήξη της εξεταστικής 

περιόδου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

Άρθρο 9 

Αποτελέσματα των εξετάσεων 

Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα, μέσω του συστήματος της 

Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματος . 

Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
βαθμολογίας του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτησή του, φοιτητής που συμμετείχε σε 

εξέταση μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις για το βαθμό του με αίτησή του, από τον 

υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Στη συνέχεια εάν θεωρηθεί απαραίτητο το θέμα 
παραπέμπεται στη Γ.Σ. του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά.  

Δεν καταχωρούνται βαθμοί για ονόματα φοιτητών που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στον κατάλογο εξεταζόμενων. 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόμενων 

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλου: 

- Να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα,  

- Να σέβονται τον παρόντα κανονισμό και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενόχληση 

προς τους άλλους εξεταζόμενους,  

- Να ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών,  

- Να μην φέρνουν στο χώρο της εξέτασης καφέδες, αναψυκτικά, κλπ.,  

- Να μην καπνίζουν,  
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- Να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, το οποίο πρέπει να απενεργοποιούν 

πριν από την είσοδό τους στο χώρο εξέτασης. 

Άρθρο 11 

Τήρηση του κανονισμού 

Αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση, την τήρηση, τη συμπλήρωση, καθώς και την 

ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι η Γ.Σ. του Τμήματος. 

Εφόσον κριθεί ότι υπάρχει θέμα, η Γ.Σ. του Τμήματος ή το αρμόδιο όργανο που ορίζει 

ο νόμος, μπορεί να εισηγηθεί στα αρμόδια Πανεπιστημιακά όργανα κυρώσεις. 

Άρθρο 12 

Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού 

Αλλαγή στις διατάξεις του Κανονισμού εξετάσεων μπορεί να γίνει μετά από σχετική 
πρόταση καθηγητή στον Τομέα όπου ανήκει, από τη Γραμματεία και το Σύλλογο 

Φοιτητών στη Γ.Σ. του Τμήματος, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει 

σχετικά. 


