
Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των 

διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή́ διεξαγωγή́ των 

εξετάσεων, να κατοχυρώνεται η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζόμενων και να 

διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και του 

ακαδημαϊκού́ ιδρύματος καθώς και η προσωπική́ και επιστημονική́ αξιοπρέπεια των 

διδασκόντων, των επιτηρητών και των φοιτητών/φοιτητριών. 

12.    Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εξεταζόμενων 

12.1.    Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμήνων έχουν μόνον όσοι/ες έχουν 

συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων. Μάθημα που δεν έχει 

δηλωθεί́ δεν βαθμολογείται. Στην εξεταστική́ περίοδο Σεπτεμβρίου δικαιούνται να 

συμμετάσχουν όσοι/ες δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που είχαν συμπεριλάβει 

στις αντίστοιχες δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού́ και του εαρινού́ εξαμήνου. 

12.2.    Για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι φοιτητές/-ριες προσέρχονται με τις 

φοιτητικές τους ταυτότητες ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό́ 

στοιχείο της ταυτότητάς τους. 

12.3.    Οι φοιτητές/-ριες πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα το αργότερο 5′ πριν την 

έναρξη της εξέτασης. Αν στο πρόγραμμα εξετάσεων έχει γίνει κατανομή σε τμήματα 
φοιτητών/τριών που έχουν προγραμματιστεί για διαφορετικές ώρες εξέτασης, οι 
εξεταζόμενοι/ες δεν μπορούν να επιλέξουν άλλο τμήμα, εκτός αν έχει δοθεί από τους/τις 
εισηγητές/τριες σχετική έγκριση πριν από την ημέρα των εξετάσεων.   

12.4.    Πριν τη διανομή́ των θεμάτων, οι φοιτητές/-ριες οφείλουν να απομακρύνουν τα 

βιβλία ή βοηθήματα που έχουν μαζί́ τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά́ από́ τους 

υπεύθυνους του μαθήματος. 

12.5.    Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού́ τηλεφώνου καθώς και κάθε 

άλλου ηλεκτρονικού́ μέσου κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν 

να τα απενεργοποιήσουν (όχι απλώς να θέσουν σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) 

και να τα απομακρύνουν ώστε να μη βρίσκονται πάνω ή κάτω από́ το έδρανο. Η χρήση 

αλλά́ και η απλή́ κατοχή τέτοιων συσκευών σε θέση και απόσταση που να επιτρέπει έστω 

και τη δυνητική́ χρησιμοποίησή τους συνιστά́ απόπειρα αντιγραφής και αντιμετωπίζεται 

αναλόγως. 

12.6.    Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να έχουν μαζί́ τους την αναγκαία γραφική́ ύλη. 

12.7.    Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν στο γραπτό́ τους με ευανάγνωστο 

τρόπο τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο & ΑΕΜ), το μάθημα και την ημερομηνία 

εξέτασης. 

12.8.    Κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης, η έξοδος από́ την αίθουσα των εξετάσεων 

απαγορεύεται εν γένει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, κατά́ την κρίση των 



επιτηρητών, ολιγόλεπτη και μεμονωμένη έξοδος των εξεταζόμενων για λόγους ανωτέρας 

βίας. Στο γραπτό́ του/ης εξεταζόμενου/ης σημειώνεται η έξοδος. 

12.9.    Από την έναρξη της εξέτασης και ως το πέρας της, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να 

τηρούν πλήρη ησυχία τόσο εντός της αίθουσας της εξέτασης όσο και πέριξ αυτής. 

Οφείλουν να αποφεύγουν εν γένει κάθε συμπεριφορά́ που ενδέχεται να παρενοχλεί́ 

συνάδελφους τους και να παρεμποδίζει τη συγκέντρωσή τους στην εξέταση καθώς και την 

ομαλή́ διεξαγωγή́ της. Σε περίπτωση που φοιτητές/τριες δεν σέβονται αυτούς τους 

κανόνες, ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή́ τους στην 

εξέταση, να ζητήσει την άμεση απομάκρυνσή τους από́ την αίθουσα και τους χώρους 

κοντά́ σε αυτήν, ή και, σε ακραίες περιπτώσεις, να ακυρώσει την εξέταση για όλους/ες και 

να παραπέμψει το ζήτημα στην Συνέλευση του Τμήματος.  

12.10.    Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων. Κατά́ 

την αποχώρηση τους, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να πάρουν μαζί́ τους τα μπουκάλια με νερό́ 

κ.λπ. που χρησιμοποίησαν.  

12.11.    Κατά́ την αποχώρησή τους, οι εξεταζόμενοι παραδίδουν το γραπτό́ τους και 

υπογράφουν στον ονομαστικό́ κατάλογο εξεταζόμενων φοιτητών/τριών και, εφ ́όσον 

ζητηθεί́ από́ τον διδάσκοντα ή τον επιτηρητή́, επιδεικνύουν τη φοιτητική́ τους ταυτότητα 

(ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλο αποδεικτικό́ στοιχείο ταυτότητας) και παραδίδουν το 

πρόχειρο που χρησιμοποιήσαν καθώς και τα θέματα των εξετάσεων. 

12.12.    Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από́ την αίθουσα εξεταζόμενων στα τελευταία δέκα 

λεπτά́ της ώρας εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση ο/η προτελευταίος/α που πρόκειται να 

αποχωρήσει, υποχρεούται να παραμείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και 

παραδώσει το γραπτό́ του και ο τελευταίος/α εξεταζόμενος/η. 

 12.13.    Μετά́ την παράδοση του γραπτού́ και την έξοδο από́ την αίθουσα των εξετάσεων, 

ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να απομακρύνεται από́ αυτήν ώστε να μην προκαλεί́ συνθήκες 

(πχ. θόρυβο) που δυσκολεύουν την περισυλλογή́ των συμφοιτητών τους που συνεχίζουν 

να εξετάζονται στο μάθημα. 

 12.14.    Η παραβίαση της αμεροληψίας των εξετάσεων με συνεργασίες κατά́ 

οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ́ εξεταζόμενων ή με άλλο άτομο εντός ή εκτός της αίθουσας 

των εξετάσεων ή η χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων τιμωρείται όπως 

προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο. 

 12.15.    Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, πέραν των άλλων πειθαρχικών ποινών, οι 

εμπλεκόμενοι/ες παραπέμπονται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής ή του 

Ιδρύματος με το ερώτημα της διαγραφής. 

 12.16.    Μετά́ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν το 

δικαίωμα να δουν το γραπτό́ τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους, 

εφόσον το επιθυμούν. Οι καθηγητές/καθηγήτριες δύνανται να ορίζουν ειδική́ ημέρα/ώρα 

εξήγησης των βαθμολογιών. 



 12.17.    Αν ένας φοιτητής/τρια έχει αποτύχει περισσότερες από́ τρεις φορές σε ένα 

μάθημα με τον ίδιο διδάσκοντα, δύναται, υστέρα από́ αίτησή του/της στη Συνέλευση του 

Τμήματος, να ζητήσει να εξετασθεί και να βαθμολογηθεί το γραπτό του από τριμελή́ 

επιτροπή́ διδασκόντων του Α.Π.Θ., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό́ 

αντικείμενο. Η σύνθεση της επιτροπής αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Από́ την επιτροπή́ εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση 

αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό́ του Ιδρύματος, στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. 

12.18.    Οι εξεταζόμενοι/ες που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ως 

πάσχοντες από́ παθήσεις που δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν σε γραπτή́ εξέταση, 

ρυθμίζουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και κατόπιν προσωπικής 

συνεννόησης με τους διδάσκοντες τον καταλληλότερο (προφορικό́ ή άλλο) τρόπο 

εξέτασης τους. 

13.    Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διδασκόντων 

13.1.    Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από́ τον/την διδάσκοντα/ουσα, που 

μπορεί́ να οργανώσει κατά́ την κρίση του/της γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και 

να στηριχθεί́ σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

 13.2.    Οι διδάσκοντες οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα της εξέτασης των 

μαθημάτων τους, να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων 

στην αρχή́ της εξέτασης και ακολούθως να εποπτεύουν κάθε πτυχή́ της ομαλής διεξαγωγής 

των εξετάσεων. 

 13.3.    Σε περίπτωση σοβαρού́ κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία για 

την αδυναμία προσέλευσης τους στις εξετάσεις καθώς και για το ποιό μέλος ΔΕΠ έχουν 

ορίσει να τους αναπληρώσει. Οφείλουν, επίσης, να παραδώσουν εγκαίρως τα θέματα και 

τις αναγκαίες οδηγίες στους αναπληρωτές τους. 

13.4.    Ανακοινώνουν τη βαθμολογία εντός τριών εβδομάδων από́ την ημερομηνία 

εξέτασης του μαθήματος. 

 13.5.    Διατηρούν τα γραπτά́ στο αρχείο τους για την προβλεπόμενη από́ το νόμο χρονική́ 

διάρκεια των τριών ετών. 

14.    Κυρώσεις σε περιπτώσεις αντιγραφής και λογοκλοπής 

14.1.    Σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισμού́ εξετάσεων (αντιγραφή́ στις εξετάσεις 

ή λογοκλοπή́ σε εργασία) το γραπτό́ ή η εργασία μηδενίζεται και ο/η παραβάτης 

παραπέμπεται στην Συνέλευση του Τμήματος για την επιβολή́ περαιτέρω πειθαρχικών 

κυρώσεων. 

 14.2. Σε ό τι αφορά τις συγκεκριμένες πειθαρχικές κυρώσεις, υπενθυμίζεται η απόφαση 

της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αριθμό. Πρωτ. Α 11508/14-6-1989), στην συνεδρίαση με 



αριθμό 2562/7-6-1989 σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος «εξουσιοδοτεί́ τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου σε περίπτωση που συλλαμβάνεται φοιτητής να αντιγράφει, να επιβάλλουν 

ποινή́ αποκλεισμού́ από ́όλα τα μαθήματα της επομένης εξεταστικής περιόδου. Η σχετική́ 

απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στη Σύγκλητο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του 

γεγονότος της αντιγραφής από́ τον φοιτητή́ ή ακόμη σε περίπτωση ύπαρξης μαρτύρων ότι 

δεν διεπράχθη το αδίκημα, το θέμα θα παραπέμπεται στη Σύγκλητο, αφού́ προηγηθεί́ η 

σχετική́ διαδικασία απολογίας του φοιτητή́ και εξέτασης μαρτύρων που τυχόν υπάρχουν. 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις αντιγραφών, όπως πλαστοπροσωπίες ή υποτροπές ιδίων φοιτητών 

σε αντιγραφές, θα εξετάζονται από́ τη Σύγκλητο, ύστερα από́ πρόταση του Τμήματος, για 

επιβολή́, πιθανόν, μεγαλύτερης ποινής». 

14.3.    Η διάταξη αυτή ανακοινώνεται ηλεκτρονικά (μαζί με ολόκληρο τον κανονισμό 

εξετάσεων) στους φοιτητές/-ριες του Τμήματος πριν την έναρξη διεξαγωγής των 

εξετάσεων. 

 


