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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάβλητη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων,
καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να τηρούν τους κάτωθι κανόνες:
 Απαγορεύεται η παρουσία ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. κινητών τηλεφώνων και
εξαρτημάτων τους) στον χώρο της εξέτασης. Αν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
διαπιστωθεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τέτοιας συσκευής, ο εξεταζόμενος θα
καλείται αμέσως από τον επιτηρητή να εξέλθει του χώρου αφού σημειωθεί στο γραπτό
του η ένδειξη «μηδέν (0)» με συνοπτική ενυπόγραφη αναφορά στο συμβάν.
 Απαγορεύεται η παρουσία κάθε είδους εντύπου (π.χ. βιβλίου, εγχειριδίου ή τετραδίου
σημειώσεων, φωτοαντιγράφων κ.λπ.) στον χώρο της εξέτασης, εκτός αν ο διδάσκων
ορίζει διαφορετικά. Οι φοιτητές θα προσέρχονται σε αυτόν μόνο με στυλό (μπλε ή
μαύρο), διορθωτικό υγρό ή γομολάστιχα και χωρίς κόλλες (αναφοράς ή λευκές), οι
οποίες θα τους διατίθενται όπου και όταν απαιτείται με ευθύνη του Τμήματος.
Μπορούν επίσης να έχουν μαζί τους ένα μικρό μπουκάλι νερό (όχι καφέδες)
Σημ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να συλλέγουν τα απορρίμματά τους, εγκαταλείποντας
τον χώρο εξέτασης.
 Οι εξεταζόμενοι που:
- συλλαμβάνονται να αντιγράφουν με οιονδήποτε τρόπο (από σημειώματα, εγχειρίδια,
ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ.),
- αρνούνται να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις ή οδηγίες των επιτηρητών (π.χ.
αλλαγή θέσης),
θα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν άμεσα τον χώρο της εξέτασης, αφού
προηγουμένως παραδώσουν το γραπτό τους, το οποίο και θα μηδενίζεται ενώ θα
συνοδεύεται από σύντομο ενυπόγραφο σημείωμα του επιτηρητή με αναφορά στο
συμβάν. Σε σοβαρές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, η Γενική Συνέλευση του
Τμήματος θα αποφασίζει σχετικά με τις ποινές που θα επιβάλλονται.
 Η έξοδος από τον χώρο της εξέτασης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε
εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις και πάντοτε με τη συνοδεία του ενός εκ των
επιτηρητών. Κάθε τέτοια περίπτωση θα τυγχάνει συνοπτικής ενυπόγραφης
παρατήρησης στο γραπτό από τον επιτηρητή, ο οποίος θα αναφέρει στο συγκεκριμένο
σημείο διακοπής την ακριβή ώρα εξόδου του φοιτητή.
 Μετά την πρώτη αποχώρηση, κανένας υποψήφιος δεν θα γίνεται δεκτός στον χώρο
εξέτασης, όπου μέχρι το πέρας της διαδικασίας είναι απαραίτητη η παρουσία
τουλάχιστον δύο (2) φοιτητών. Για την παράδοση του γραπτού στους επιτηρητές
απαιτείται η επίδειξη του Δελτίου Φοιτητικής Ταυτότητας (ή αστυνομικής για
εξεταζόμενους που έχουν παραπεμφθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Σε διαφορετική
περίπτωση, το γραπτό θα τυγχάνει ενυπόγραφου σχετικού σημειώματος από τους
επιτηρητές και ο φοιτητής θα καλείται να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με τον
διδάσκοντα.

