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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

1. Ορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων (π.χ. προφορικές ή γραπτές).  

2. Ορίζουν τον αναπληρωτή τους. 

3. Οι ίδιοι ή οι αναπληρωτές τους, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 

καθ’ όλη τη διάρκειά τους. 

4. Στην περίπτωση προφορικών εξετάσεων, αυτές γίνονται δημόσια, σε χώρο και ώρα 

που ανακοινώνεται εκ των προτέρων στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τομέα. 

5. Συνεργάζονται με τους φοιτητές, τους επιτηρητές, τις γραμματείες, την Επιτροπή 

Εποπτείας των Εξετάσεων και την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, για τη 

διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και του κύρους των εξετάσεων. 

6. Οι διευκρινήσεις για τα εξεταζόμενα θέματα είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

υπεύθυνου των εξετάσεων. 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΙΣΗΡΗΣΕ 

1. Φροντίζουν για την τήρηση των οδηγιών διεξαγωγής των εξετάσεων με σοβαρότητα, 

ευγένεια αλλά και μηδενική ανοχή σε παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού του 

Π. Κ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 26, παράγραφος Ε.  

2. Πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 10  λεπτά πριν την έναρξή τους.  

3. Ο αριθμός των επιτηρητών συνολικά θα πρέπει να είναι ένας (1) ανά είκοσι (20) 

εξεταζόμενους.  

4. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα της εξέτασης σε κανένα εξεταζόμενο πριν 

περάσει το 1/2 του ορισμένου χρόνου εξέτασης και με ελάχιστο χρόνο παραμονής τη 

μία (1) ώρα.  Η έξοδος μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά 

τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου του μαθήματος ή του εκπροσώπου του στο χώρο 

των εξετάσεων.  

5. Τόσο η χρήση όσο και η κατοχή ενεργοποιημένου κινητού κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης συνιστά λόγο μηδενισμού του γραπτού κατά συνέπεια όλα τα κινητά 

πρέπει να είναι σβηστά. 

6. Ο επιτηρητής, εφόσον διαπιστώσει επικοινωνία μεταξύ των εξεταζόμενων 

καθοιονδήποτε τρόπο, υποχρεούται: α) να σημειώσει την παράβαση στο πρώτο 

φύλλο του γραπτού, β) να ενημερώσει τον υπεύθυνο της εξέτασης για το συμβάν, γ) 



να παραλάβει τα γραπτά των εμπλεκόμενων φοιτητών.  Το ίδιο ισχύει και σε 

περίπτωση χρήσης οποιουδήποτε βοηθήματος (σημειώσεις, συσκευές κ.λπ.). 

7. Δεν επιτρέπουν την είσοδο φοιτητών στο χώρο των εξετάσεων μετά τη διανομή των 

θεμάτων ή την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης, αν πρόκειται για προφορικές 

εξετάσεις.  

8. Ελέγχουν τα στοιχεία των φοιτητών μόνο από φοιτητικές ταυτότητες τόσο στην αρχή 

όσο και στο τέλος της εξέτασης (κατά την παράδοση του γραπτού).  

9. Συνεργάζονται με τους φοιτητές, τις γραμματείες, τους υπευθύνους των μαθημάτων 

και την Επιτροπή Εποπτείας των Εξετάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής 

διεξαγωγής και του κύρους των εξετάσεων.  

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΙΣΗΣΕ 

1. Γνωρίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Εσωτερικού 

κανονισμού του Π. Κ. που αφορούν σε πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία ή 

προσχεδιασμένη προσπάθεια αντιγραφής.  

2. Ακολουθούν πιστά τις παρούσες οδηγίες και τις επιπρόσθετες οδηγίες των 

επιτηρητών και των υπευθύνων των μαθημάτων για τη σωστή διεξαγωγή των 

εξετάσεων.  

3. Έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων.  

4. Προσέρχονται στον χώρο της εξέτασης στον προβλεπόμενο χρόνο και πριν την 

έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας, φέροντας τη φοιτητική τους ταυτότητα (η 

αστυνομική δεν αρκεί).  

5. Δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική δοκιμασία εάν δεν φέρουν μαζί 

τους την φοιτητική τους ταυτότητα.  

6. Η χρήση ή η κατοχή κινητού τηλεφώνου, που δεν είναι σβηστό, ή οποιασδήποτε 

άλλης συσκευής (π.χ. «έξυπνα ρολόγια» κ.λπ.), κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

συνεπάγεται το μηδενισμό του φοιτητή στο μάθημα που εξετάζεται. 

7. Δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από την αίθουσα της εξέτασης πριν περάσει το 1/2 του 

ορισμένου χρόνου εξέτασης και με ελάχιστο χρόνο παραμονής τη μία (1) ώρα.  Η 

έξοδος μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κα μετά τη σύμφωνη 

γνώμη του υπεύθυνου του μαθήματος ή του εκπροσώπου του στο χώρο των 

εξετάσεων.  

 

 
 


