
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020  

 

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. ΔΦ 20.1/7880 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος οι εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του Ακαδ. 

Έτους 2019-2020 θα διεξαχθούν αποκλειστικά από απόσταση με τις μεθόδους αξιολόγησης του 

άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α και ε, της υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο/η εξεταζόμενος/η να έχει 

πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα και σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα 

διασύνδεσης για upload >=0.5 Mbps. Επιπλέον, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης που θα επιλεγεί από 

τον εισηγητή για το κάθε μάθημα, ο/η εξεταζόμενος/η θα πρέπει να διαθέτει ηχεία, μικρόφωνο και 

επιπλέον κάμερα που θεωρείται απαραίτητη για την ταυτοποίηση του/της εξεταζόμενου/ης και την 

επίδειξη του/της ταυτότητας του/της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο/η εξεταζόμενος/η δε διαθέτει κάποια από 

τα παραπάνω, δε μπορεί να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη για το μάθημα εξέταση. 

 

Επιπλέον των παραπάνω, οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να συμμορφωθούν με τους παρακάτω γενικούς 

κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων. Παραβίαση των κανόνων, χωρίς τη σχετική άδεια του 

επιτηρητή/εισηγητή, όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή, επιφέρει ποινή μηδενισμού στην εξέταση 

του μαθήματος καθώς και επιπλέον διερεύνηση του συμβάντος από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

 

Πριν τις εξετάσεις: 

1. Φροντίστε για την έγκαιρη προετοιμασία και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος 

σας σύμφωνα με τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων του κάθε μαθήματος. 

2. Πραγματοποιήστε έλεγχο της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο. 

3. Φροντίστε να έχετε μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα, καθώς και ότι άλλο θα απαιτηθεί 

κατά τη διαδικασία της εξέτασης, όπως γραφική ύλη. 

4. Φροντίστε ώστε να μπορείτε να παρουσιάσετε με την κάμερα σας τον χώρο στον οποίο 

βρίσκεστε εάν και όποτε αυτό σας ζητηθεί. 

5. Φροντίστε ώστε ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεστε να έχει τα ελάχιστα προσωπικά 

αντικείμενα. 

6. Φροντίστε να έχετε καλύψει φυσικές ανάγκες σας πριν την έναρξη της εξέτασης. Για 

παράδειγμα φροντίστε να έχετε κοντά σας λίγο νερό ή φαρμακευτική αγωγή που ενδέχεται να 

χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

7. Απομακρύνετε από το γραφείο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο υπολογιστής σας όλα τα μη 

απαραίτητα αντικείμενα. 

8. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο. 

  

https://drive.google.com/file/d/1DRVvDeOW3zBv-dVbZbsPdtir0EIrfo79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRVvDeOW3zBv-dVbZbsPdtir0EIrfo79/view?usp=sharing


Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: 

1. Απαγορεύεται αυστηρά η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας με οποιονδήποτε τρόπο, 

από τους/τις εξεταζόμενους/ες.  

2. Θα πρέπει να είστε σε θέση να επιδείξετε στην κάμερα τη φοιτητική σας ταυτότητα όταν 

αυτό σας ζητηθεί. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης 

το οποίο φέρει φωτογραφία και ονοματεπώνυμο στην ίδια πλευρά. 

3. ΔΕΝ δικαιολογείται κανενός είδους ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων. Η συμπεριφορά των εξεταζόμενων θα πρέπει να προσομοιάζει αυτή της 

παρουσίας σας σε αίθουσα του ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται το 

κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

4. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε ακουστικά οποιασδήποτε μορφής. 

5. ΔΕΝ πρέπει να επικοινωνείτε με κανένα άλλο άτομο, με κανένα τρόπο. 

6. ΔΕΝ επιτρέπεται η παρουσία άλλου ατόμου στον χώρο του/της εξεταζόμενου/ης. 

7. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε τηλέφωνο για κανένα λόγο. 

8. ΔΕΝ πρέπει να εγκαταλείπετε τον χώρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης για οποιονδήποτε 

λόγο.  

9. Θα πρέπει να έχετε την κάμερα και το μικρόφωνο του συστήματος σας ανοιχτά καθόλη τη 

διάρκεια της εξέτασης εκτός και αν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες από τον εισηγητή 

/επιτηρητή. 

10. Πρέπει να είστε ντυμένοι όπως όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο. 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

  

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξέτασης από απόσταση (όπως αναφέρονται στην απόφαση της 

Συγκλήτου) και τους παραπάνω κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων του Τμήματος και προτίθεμαι να 

συμμετάσχω: 

 με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής μου και 

 με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από 

απόσταση. 

Επιπλέον δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, αποκλειστικά, 

πνευματικού μόχθου και θα αναφέρω με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο 

πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη συγγραφή της 

εργασίας ή του γραπτού μου, 

 δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω, 

 θα χρησιμοποιήσω ένα και μοναδικό υπολογιστικό σύστημα για όλες τις εφαρμογές που θα 

μου ζητηθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

 

Επίσης δηλώνω ότι για την περίπτωση γραπτής ή προφορικής εξέτασης από απόσταση με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων απομακρυσμένης επικοινωνίας και αφού ενημερωθώ από τον εισηγητή/επιτη-

ρητή της εξέτασης: 

 για την παρουσία ταυτοποιημένων συμφοιτητών μου στη διαδικτυακή πλατφόρμα 

διεξαγωγής εξετάσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της εξέτασης και 

 για το αν διενεργείται καταγραφή της συνεδρίας εξέτασης 

https://drive.google.com/file/d/1DRVvDeOW3zBv-dVbZbsPdtir0EIrfo79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRVvDeOW3zBv-dVbZbsPdtir0EIrfo79/view?usp=sharing


 

για τα παρακάτω: 

(ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ 'H ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 1,2,3 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ) 

 

1. (Εάν διενεργείται καταγραφή της συνεδρίας εξέτασης) Στην καταγραφή της εξέτασης 

στην οποία θα έχουν πρόσβαση μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και προσωπικό στους οποίους έχει 

ανατεθεί από το Τμήμα η διδασκαλία του μαθήματος για τον σκοπό του δευτερογενούς 

ελέγχου του αδιάβλητου της διαδικασίας. Η  καταγεγραμμένη εξέταση θα διατηρείται στις 

ασφαλείς υποδομές του ΔΙΠΑΕ για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, πριν καταστραφεί 

ολοκληρωτικά. 

 

(Εάν ΔΕ διενεργείται καταγραφή της συνεδρίας εξέτασης) Στη χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού για λόγους ταυτοπροσωπίας και στην αποθήκευση των απαντήσεων μου στις 

ερωτήσεις που θα μου τεθούν στο πλαίσιο της εξέτασης για τις ανάγκες της διαδικασίας 

αξιολόγησης του.  

 

2. Στην καταγραφή των προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεσή 

στο δίκτυο όπως, το όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, το όνομα του 

υπολογιστικού συστήματος, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης.  

 

3. Στην καταγραφή του ηλεκτρονικού αρχείου που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό μου και 

το οποίο θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις 

ασφαλείς υποδομές του ΔΙΠΑΕ. 

   

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής σε αξιολόγηση από απόσταση, θα καταθέσω στη Γραμματεία 

του Τμήματος, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνω (α) ότι 

αδυνατώ να συμμετάσχω σε αξιολόγηση από απόσταση, και (β) τους λόγους για τους οποίους 

επικαλούμαι την αδυναμία εξέτασης. 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ  

ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ  

 

 

 

 


