
 
 

 

Κανόνες Διεξαγωγής των Εξετάσεων 
 

 
1. Πρόσκληση  των φοιτητών/ριών  για εξετάσεις 

 
Εγγραφή: Κάθε φοιτητής/τρια, για να συμμετάσχει στις εξετάσεις, πρέπει να έχει υποβάλει την αντίστοιχη δήλωση στην 
Ηλεκτρονική Γραμματεία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.  

 
Πρόσκληση:  Οι φοιτητές/τριες προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, σύμφωνα  με  το πρόγραμμα 
που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία μέσω του ιστότοπου του Τμήματος, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη των 
εξετάσεων. Για τις προφορικές εξετάσεις, οι φοιτητές/ριες ενημερώνονται τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την εξέταση 
από τον αρμόδιο διδάσκοντα/εξεταστή.  
 
Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, προβλέπεται 1 κενή εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων.  Κατά την εβδομάδα αυτή,  
μπορεί να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες συμπλήρωσης μαθημάτων, αφού έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια όργανα και 
πρόσωπα του Τμήματος (Γραμματεία, Υπεύθυνοι Ετών, Πρόεδρος). 

 
2. Θέματα των εξετάσεων 
 
Την ευθύνη της επιλογής και σύνταξης των θεμάτων την έχει αποκλειστικά το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. Στο κείμενο των 
θεμάτων αναγράφεται η διάρκεια της εξέτασης, το πλήθος των σελίδων που απαρτίζουν τα θέματα, ενδεικτικό 
βαθμολογικό βάρος των θεμάτων καθώς και τα επιτρεπόμενα εφόδια (υπολογιστές, λεξικά, κλπ.) 

 
Το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. παρευρίσκεται στην/στις αίθουσα/ες της εξέτασης καθ' όλη τη διάρκειά της.  Σε περίπτωση 
αδυναμίας, αντικαθίσταται, με υπόδειξή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, από άλλο μέλος ΔΕΠ 

 
3. Συνθήκες εξέτασης 
 
Επιτήρηση 

 
• Οι επιτηρητές ορίζονται με επιθυμητή αντιστοιχία 1 /25 φοιτητές. Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ δεν προσμετράται 

στους επιτηρητές.  
• Οι φοιτητές/ριες αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με τη φοιτητική τους ταυτότητα (πάσο) και 

συμπληρωματικά με αστυνομική ταυτότητα  ή διαβατήριο).  
• Όσοι φοιτητές/ριες δεν προσκομίσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά στοιχεία, παραδίδουν το γραπτό τους στο 

υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, το οποίο καταγράφει την  περίπτωση του στο πρακτικό της εξέτασης. 
 

Είσοδος στους  χώρους  εξέτασης 
 
• Μετά τη διανομή των θεμάτων, απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε φοιτητή/ρια.  Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ μπορεί, κατ' 

εξαίρεση (δικαιολογημένη καθυστέρηση), να επιτρέψει τη συμμετοχή φοιτητή/ριας που προσήλθε με 
καθυστέρηση στην εξέταση, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα 30' λεπτά. Οι φοιτητές/ριες 
που προσέρχονται με καθυστέρηση δεν δικαιούται συμπληρωματικό χρόνο εξέτασης.  

• Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κανένας/καμία φοιτητής/ρια δεν αποχωρεί από την αίθουσα των εξετάσεων 
πριν την παρέλευση 1/2 ώρας από την έναρξη της εξέτασης. 

•  Η εξέταση λήγει με την παράδοση του γραπτού του προτελευταίου φοιτητή. 
 

 



 
 

 

4. Σύνταξη πρακτικού  διεξαγωγής της εξέτασης 
 
 

Κάθε φοιτητής, μόλις τελειώσει, παραδίδει στο μέλος ΔΕΠ ή στον επιτηρητή το γραπτό του και  υπογράφει στη σχετική 
κατάσταση. 

 
Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ συντάσσει  το  πρακτικό  διεξαγωγής της εξέτασης αναφέροντας: 

• τον αριθμό των συμμετεχόντων στην εξέταση φοιτητών και τον αριθμό και τα στοιχεία των συμμετεχόντων 
υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. φοιτητές  χωρίς φοιτητική ταυτότητα) 

• τον αριθμό των γραπτών που παραδόθηκαν 
• παρατηρήσεις ή συμβάντα που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

 
Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ παραλαμβάνει το/τα πρακτικό/ά διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε αίθουσας εξετάσεων 
συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένο από τους επιτηρητές. 

 
 

5. Ειδικές  περιπτώσεις 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις λόγω ασθενείας ή λόγω αναπηρίας, μπορεί να προβλέπεται 
αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης από προφορική καθώς  και  άλλος  χώρος  εξέτασης, κατά τη διακριτική ευχέρεια του 
διδάσκοντα/εξεταστή. 
 
Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται μόνο μετά από προσκόμιση πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες 
υγειονομικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση απουσίας από μία ή περισσότερες εξετάσεις μαθημάτων και εφόσον 
στοιχειοθετημένα προκύπτει η σοβαρότητα του προβλήματος, μπορεί να προβλεφτεί εξέταση σε άλλη ημερομηνία. Οι 
λεπτομέρειες καθορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος. Μέριμνα 
λαμβάνεται επίσης για ειδικές κατηγορίες φοιτητών (δυσλεκτικοί, αλλοδαποί) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με 
ευθύνη του διδάσκοντα/εξεταστή. 
 
Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και 
κοινοποιούνται στους διδάσκοντες. 
 

6. Επιτροπή εξετάσεων 
 
Σε περίπτωση που οι διδάσκοντες, οι οποίοι εμπλέκονται στη διδασκαλία μαθήματος ή ενότητας μαθημάτων, 
είναι περισσότεροι του ενός, συστήνεται επιτροπή εξέτασης του μαθήματος ή της ενότητας μαθημάτων, που 
απαρτίζεται από το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαδικασία διδασκόντων, οι οποίοι και αποφασίζουν συλλογικά 
και ισότιμα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εξέταση. 
 

7. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
 
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται ατομικά για κάθε εξεταζόμενο στην πλατφόρμα της 
Ηλεκτρονικής Γραμματείας σε χρονικό πλαίσιο, που προσδιορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος (20 ημέρες κατά το 
μέγιστο), με ευθύνη του διδάσκοντα /εξεταστή. Πριν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα, οι διδάσκοντες/εξεταστές, τα 
μέλη των εξεταστικών επιτροπών και οι γραμματείες, διαφυλάσσουν το απόρρητο των αποτελεσμάτων. Κανένα 
αποτέλεσμα δεν κοινοποιείται πριν την επίσημη δημοσιοποίησή τους. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι 
φοιτητές δικαιούνται να δουν το γραπτό τους και να συναντώνται με τους διδάσκοντες/εξεταστές, σε συνεννόηση μαζί 
τους. Οι φοιτητές/ριες διατηρούν το δικαίωμα  να βλέπουν τα γραπτά τους για 1 έτος μετά την αντίστοιχη εξέταση, κατόπιν 
αίτησης που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 



8. Παρατυπίες, παραβάσεις, αντιγραφή,  υποκλοπές

Η ουσιαστική και συνεχής επιτήρηση είναι απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Οι επιτηρητές οφείλουν να υπενθυμίζουν στους/στις εξεταζόμενους/ες, πριν τη διανομή των θεμάτων, τις συνθήκες και 
τους κανόνες της εξέτασης και να τους/τις ενημερώνουν για τις επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων 
διεξαγωγής των εξετάσεων. 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, δεν επιτρέπεται: 

• το κάπνισμα,
• η επικοινωνία μεταξύ εξεταζόμενων,
• η επικοινωνία με άτομα εκτός της αίθουσας εξετάσεων,
• η χρήση μη επιτρεπόμενων βοηθημάτων,
• η χρήση μη επιτρεπόμενων  ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, κλπ.)

Κάθε παραβίαση των κανόνων διεξαγωγής των εξετάσεων  καταγράφεται στο πρακτικό της εξέτασης και 
επιφέρει μηδενισμό του γραπτού.  Μπορεί επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, να επιφέρει πειθαρχικές ποινές 
που ορίζονται  για  κάθε  περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου 
Πατρών (βλ. συνημμένο). 
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επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση 
της ιδιότητάς τους, της βαθμίδας στην οποία ανήκουν 
ή του θεσμικού τους ρόλου, για να εξαναγκάσουν άλλα 

μέλη της κοινότητας σε συγκεκριμένη πράξη, παράλει
ψη, κρίση ή ψήφο. 

4. Όλοι οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν τους κα
νονισμούς της Επιτροπής Βιοηθικής και τον Κανονισμό 

Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων 
οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στα συλλογικά όρ
γανα του Πανεπιστημίου, όταν και όπως ο νόμος ορίζει. 

Οφείλουν επίσης, να πλαισιώνουν τις κατά περίπτωση 
συγκροτούμενες επιτροπές. 

6. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων 
οφείλουν στους φοιτητές ίσο σεβασμό και μέριμνα. Ο 
εξαναγκασμός φοιτητών σε έργα μη συναφή προς τα 

πανεπιστημιακά τους καθήκοντα, ιδίως δε για σκοπούς 

προσπορισμού οποιασδήποτε ωφέλειας εκ μέρους των 
διδασκόντων, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

7. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων 
οφείλουν σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες ίσο 

σεβασμό και μέριμνα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, 

την εθνική τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις τους. Οι διδάσκοντες οφείλουν να διαθέ

τουν επαρκή χρόνο, προκειμένου να καθοδηγούν ακόμα 

και σε ατομική βάση τους φοιτητές τους, με γνώμονα 

το συμφέρον των τελευταίων και την επιστημονική και 
ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. 

8. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων 
οφείλουν να συμπεριφέρονται προς το διοικητικό προ

σωπικό του Πανεπιστημίου με τον δέοντα σεβασμό. 
Ειδικότερα, οφείλουν να μην απαιτούν από αυτούς την 
εκτέλεση εργασιών πέραν των αρμοδιοτήτων τους, ούτε 

να απαιτούν από αυτούς την κατά προτεραιότητα ικα

νοποίηση προσωπικών τους αιτημάτων εις βάρος της 
ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. 

9. Κατά τη συμμετοχή τους στις εργασίες των συλλογι
κών οργάνων του Πανεπιστημίου Πατρών, τα μέλη Δ.Ε.Π. 
και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων οφείλουν να συμ

μορφώνονται με τις υποδείξεις του εκάστοτε προεδρεύ

οντος, λαμβάνοντας το λόγο μόνον όταν τους δίδεται, 

να μη διακόπτουν άλλους ομιλητές, να μην αποχωρούν 

από τις συνεδριάσεις των οργάνων αδικαιολόγητα, να μη 
διακόπτουν ή δυσχεραίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την 

ομαλή πρόοδο των εργασιών τους και να εκφράζουν τις 
απόψεις τους με μετριοπάθεια, αμεροληψία και συντο

μία, αποφεύγοντας εκφράσεις προσβλητικές ή μειωτικές 

για τις απόψεις των λοιπών συμμετεχόντων. 
1 Ο.Η εκ μέρους των διδασκόντων εργασιακή παρε

νόχληση των συναδέλφων τους και η με οποιονδήποτε 

τρόπο εκμετάλλευση της ιδιότητάς τους, ιδίως δε της 

βαθμίδας στην οποία ανήκουν, ή του θεσμικού τους 
ρόλου, προκειμένου να υποχρεώσουν άλλα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας σε συγκεκριμένη πράξη, πα

ράλειψη, κρίση ή ψήφο συνιστά σοβαρό πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

11. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων 
οφείλουν κατά την εκτός Πανεπιστημίου δημόσια ζωή 
τους να μη χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή ιδιότητά 

τους κατά τρόπο ο οποίος μπορεί δυνητικά να εκθέσει 

το Πανεπιστήμιο ή προκειμένου να αποσπάσουν οφέλη 
πάσης φύσεως για λόγους που δεν σχετίζονται με τις 

επιστημονικές τους δεξιότητες. 

12. Στις περιπτώσεις που εκφράζονται με οποιοδήποτε 
τρόπο μέσω των ΜΜΕ και άλλων κοινωνικών μέσων και 

κοινωνικών δικτύων, οφείλουν να καθιστούν σαφές αν 

το πράπουν υπό την επιστημονική τους ιδιότητα ή όχι. 

Γενικότερα, θεωρείται φρόνιμο να αποφεύγουν τη συμ

μετοχή τους σε δημόσιες συζητήσεις, οι οποίες, ως εκ του 

είδους, του ύφους ή του περιεχομένου τους, πλήπουν 

το κύρος της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Άρθρο 101 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

1. Οι προαναφερθείσες αρχές για τους καθηγητές ισχύ
ουν και για τη συμπεριφορά των φοιτητών τόσο προς 

τους συμφοιτητές τους όσο και προς τα άλλα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι φοιτητές οφείλουν να τους 

συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό και τη δέουσα 

αξιοπρέπεια. 

2. Θεμελιώδη κανόνα δεοντολογίας για τους φοιτητές 
συνιστά η μη προσφυγή στη λογοκλοπή κατά την εκπό

νηση των εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Η λογοκλοπή αποτελεί ευθεία παραβίαση 

της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

και η διαπίστωσή της συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές 

κυρώσεις για τους φοιτητές που υποπίπτουν στο συγκε

κριμένο παράπτωμα. 

3. Απαγορεύεται ρητά: α) η χρήση των πνευματικών 
δημιουργημάτων τρίτων και η εμφάνισή τους από τους 

φοιτητές ως δικών τους, κατά την εκπλήρωση συγκεκρι

μένων υποχρεώσεων, β) η παρουσίαση εργασιών που 

έχουν εκπονηθεί συνεργατικά με άλλους φοιτητές, ως 

δημιούργημα ατομικό, γ) η υποβολή εργασίας, εν όλω 

ή εν μέρει, που ενώ έχει εκπονηθεί για την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων 

κατά το παρελθόν, επανυποβάλλεται για την εκπλήρωση 

άλλων ή νέων διδακτικών ή ερευνητικών απαιτήσεων, 

δ) η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεργασία με τρίτα 

πρόσωπα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής 

διαδικασίας, καθώς και η χρήση κάθε είδους βοηθημά

των, σημειώσεων και ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ο 

έχων την ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας επιτρέπει 

την χρήση αυτών. 

4. Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται και να προστα
τεύουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Πανεπι

στημίου, να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων 

του και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να 

προκαλέσει φθορές και ζημιές στα κτίρια, τις εγκατα

στάσεις και την περιουσία του. 

5.Οι φοιτητές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν και να 

μην επιτρέπουν να χρησιμοποιείται ο χώρος του Πανεπι

στημίου για έκνομες πράξεις ή πράξεις που το ζημιώνουν 

και να απέχουν από πράξεις που δεν συνάδουν με την 

ακαδημαϊκή αποστολή του Ιδρύματος, την ακαδημαϊκή 

ελευθερία, την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των 

ιδεών. 
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