
Κανονισμο ς Διεξαγωγή ς Εξεταστική ς 
Σεπτεμβρι ου 2021 

Η Συνέλευση του Τμήματος (σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94102/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού 
Παιδείας Και Θρησκευμάτων – ΦΕΚ B’ 3483/30.07.2021) αποφάσισε ότι τα μαθήματα της 
εξεταστικής του Ιουνίου 2021 θα εξεταστούν είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Ο 
τρόπος εξέτασης του κάθε  μαθήματος αποτελεί επιλογή του διδάσκοντος. 

Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση μαθήματος. 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση ενός μαθήματος (είτε αυτή θα 

διεξαχθεί με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως) πρέπει να κάνουν εγγραφή στο συγκεκριμένο 

μάθημα στην πλατφόρμα εξετάσεων exams (https://exams.civil.ihu.gr/) 

Οι εγγραφές στην πλατφόρμα exams θα διεξαχθούν στο διάστημα από την Πέμπτη 12/08/2021 έως 

και την Τετάρτη 25/08/2021. Προσοχή, εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα επιτραπούν για κανένα 

λόγο. 

Η εγγραφή και συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος επιτρέπεται μόνο όταν το μάθημα αυτό 

έχει περιληφθεί στην Δήλωση Μαθημάτων στην ηλεκτρονική Γραμματεία (egram) στην αρχή του 

εξαμήνου και πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων που έχει θέσει ο διδάσκων σε κάθε 

μάθημα.. 

Η εγγραφή σε κάποιο μάθημα στην πλατφόρμα exams αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση 

αποδοχής και συμμόρφωσης στους κανόνες εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία. 
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κυρίως στις αίθουσες του κτιρίου «Βαρέων Εργαστηρίων» του 

Τμήματος (αίθουσες Εργαστηρίου Κατασκευών Κτιρίων, Εργαστηρίου Τοπογραφίας κ.λ.π.).  

Για τους εξεταζόμενους φοιτητές: 

 Η είσοδος/συμμετοχή στις εξετάσεις (σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94102/Ζ1 απόφαση του 

Υφυπουργού Παιδείας Και Θρησκευμάτων – ΦΕΚ B’ 3483/30.07.2021) επιτρέπεται μόνο με 

την κατοχή και επίδειξη:  

o α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού (έπειτα από παρέλευση 14 ημερών από τη 

δεύτερη δόση),  

o β) είτε πιστοποιητικού νόσησης (εκδίδεται μετά από 30 ημέρες μετά τον πρώτο 

θετικό έλεγχο και ισχύει 180 ημέρες μετά από αυτόν) 

o γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (που έχει 

διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν την πρώτη συμμετοχή στην εξέταση μαθήματος της 

εβδομάδος και ισχύει για όλη την συγκεκριμένη εβδομάδα),  

https://exams.civil.ihu.gr/


o δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test (που έχει διενεργηθεί έως 48 ώρες πριν 

την πρώτη συμμετοχή στην εξέταση μαθήματος της εβδομάδος και ισχύει για μία 

εβδομάδα από την ημέρα διενέργειας του) 

o ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR (που έχει διενεργηθεί έως 72 

ώρες πριν την πρώτη συμμετοχή στην εξέταση μαθήματος της εβδομάδος και 

ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειας του) 

Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις   επιδεικνύονται εκτυπωμένα από την ψηφιακή 

πλατφόρμα www.gov.gr με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Το 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση επιδεικνύεται στους επιτηρητές πριν την είσοδο στο κτίριο της 

εξέτασης και αντίγραφο του/της επισυνάπτεται στο τέλος μαζί με το γραπτό. 

 Η χρήση μάσκας (που καλύπτει πλήρως στόμα και μύτη) εντός των χώρων (εσωτερικών, 

αλλά και εξωτερικών) του Πανεπιστημίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

 Στο εσωτερικό του κτιρίου εξέτασης και καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης, η χρήση 

διπλής ιατρικής μάσκας ή μονής μάσκας υψηλής προστασίας (KN95, FFP2) για φοιτητές 

και επιτηρητές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Χωρίς αυτή, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις 

εξετάσεις. 

 Οι φοιτητές προσέρχονται στον προαύλιο χώρο μπροστά από την είσοδο του κτιρίου 

τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και περιμένουν, σε μέρος σκιερό, 

οδηγίες από τους επιτηρητές, κρατώντας τις προβλεπόμενες μεταξύ τους αποστάσεις. Καλό 

θα είναι να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων WC. 

 Καλούνται από τον καθηγητή ή τους επιτηρητές να προσέλθουν ένας-ένας στην είσοδο του 

κτιρίου, όπου επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα και το πιστοποιητικό 

(εμβολιασμόυ ή νοσησης) ή την βεβαίωση (PCR, rapid test, self-test), πίσω από το τζάμι και 

γίνεται έλεγχος αν δικαιούνται να εξεταστούν. 

 Στην συνέχεια εισέρχονται στον προθάλαμο του κτιρίου όπου θερμομετριούνται. Σε 

περίπτωση που η θερμοκρασία είναι άνω του ορίου των 37.5 °C, που καθορίστηκε από τον 

ΕΟΔΥ, δεν επιτρέπεται η είσοδος και ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να αποχωρήσει άμεσα. 

 Οι φοιτητές συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των επιτηρητών. Η μη συμμόρφωση 

με τους κανόνες εξέτασης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα παρεμπόδισης της ομαλής 

διεξαγωγής των εξετάσεων και ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες. 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η παραμονή πριν ή μετά την εξέταση σε διαδρόμους και άλλους χώρους των 

κτιρίων. 

 Επιτρέπεται να έχετε μαζί σας στο θρανίο μόνο τα απαραίτητα για την εξέταση, όπως στυλό 

(τουλάχιστον 2), μολύβια, χάρακες, κομπιουτεράκι, βιβλία και σημειώσεις ή τυπολόγιο 

(εφόσον ο διδάσκων τα έχει επιτρέψει), 1 μικρό μπουκάλι νερό, το πιστοποιητικό ή τη 

βεβαίωση που θα επισυνάψουν στο τέλος μαζί με το γραπτό και την φοιτητική σας 

ταυτότητα. Όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, σακίδια και (κλειστό) 

κινητό θα αποθέτονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. ΔΕΝ επιτρέπεται ο δανεισμός 

οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ των φοιτητών. 

 Φοιτητές που δικαιούνται ειδική εξέταση. Στα μαθήματα που εξετάζονται με γραπτή 

εξέταση, οι φοιτητές που δικαιούνται διαφορετικού τύπου εξέταση (δυσλεξία ή άλλα 

προβλήματα) και έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του 

Τμήματος, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στον διδάσκοντα, μερικές μέρες πριν την 



εξέταση, για να κανονίσουν την διαδικασία εξέτασης τους. Κατά την εξέταση θα πρέπει 

απαραίτητα να έχουν μαζί τους την σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Για τους εισηγητές και επιτηρητές: 

 Πριν την έναρξη της εξέτασης ο εισηγητής μαζί με τους επιτηρητές έχουν φροντίσει ώστε σε 

κάθε θέση όπου επιτρέπεται να καθίσει φοιτητής να έχουν τοποθετηθεί κόλλες.  

 Διευκρινίσεις, αν χρειάζονται, θα παρέχονται αποκλειστικά από την έδρα. 

 Τα παράθυρα στις αίθουσες εξετάσεων παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη την διάρκεια της 

εξέτασης. 

Κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων εξ αποστάσεως. 
Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυασμό αυτών:  

1) Προφορική online εξέταση, με χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης zoom.  

2) Συγγραφή και αποστολή εργασίας στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών»  

3) Online γραπτή εξέταση στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» 

και επιτήρηση με χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης zoom.  

4) Γραπτή εξέταση σε κόλλες Α4, ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) του γραπτού και ανέβασμα του 

στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» και επιτήρηση με χρήση 

του λογισμικού τηλεδιάσκεψης zoom.  

Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος αποφασίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στην 

«Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» δίπλα σε κάθε μάθημα, ώστε να είναι 

γνωστός στους φοιτητές πριν την εγγραφή τους. 

Απαιτούμενος εξοπλισμός 

Για την συμμετοχή του φοιτητή στην εξ αποστάσεως απαιτούνται: 

1) Η/Υ με Windows (7, 8, 8.1 ή 10) και με σύνδεση στο διαδίκτυο ενσύρματη ή Wi-Fi 

(προτείνεται η ενσύρματη). 

2) Μικρόφωνο και ηχεία (ξεχωριστά ή ενσωματωμένα στον Η/Υ). 

3) Smartphone (με σύνδεση Wi-Fi, όχι data) στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό zoom 

(https://apps.apple.com/us/app/id546505307 για iPhone, iPad, and iPod touch, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings για Android 5.0 and 

up). 

Σε περίπτωση δεν διαθέτετε τον παραπάνω απαραίτητο εξοπλισμό, δεν μπορείτε να συμμετέχετε 

στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2020-2021. 

Στην περίπτωση που η εξέταση περιλαμβάνει τη μέθοδο της γραπτής εξέτασης, 

 Το smartphone θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των εξεταζομένων.  

https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


 Για την εξέταση ορισμένων μαθημάτων απαιτείται η εγκατάσταση στον Η/Υ του λογισμικού 

Safe Exam Browser έκδοση 3.1.1.250 (αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις εξετάσεις του 

Ιανουαρίου και Ιουνίου 2021). Αν υπάρχει ήδη στον Η/Υ του εξεταζόμενου άλλη έκδοση του 

Safe Exam Browser, θα πρέπει να απεγκατασταθεί και να εγκατασταθεί η έκδοση 3.1.1.250.  

Για την προετοιμασία στους διάφορους τρόπους εξέτασης έχει δημιουργηθεί στην «Πλατφόρμα 

Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών», στο «Π.Π.Σ. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ)» ένα 

δοκιμαστικό μάθημα με τίτλο «Δοκιμαστική εξέταση εξ αποστάσεως» . Το μάθημα περιέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις, link για το απαιτούμενο λογισμικό, καθώς και δοκιμαστικά 

διαγωνίσματα. Οι φοιτητές ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να επισκεφτούν το συγκεκριμένο μάθημα και να 

δοκιμάσουν τα διαγωνίσματα, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τις πραγματικές εξετάσεις. Τυχόν 

προβλήματα, ιδιαίτερα με την χρήση του Safe Exam Browser θα πρέπει να επιλυθούν πριν την 

εξέταση. Επίλυση προβλημάτων κατά την ώρα της εξέτασης δεν θα είναι δυνατή. 

Διαδικασία εξέτασης  

Ο φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης πρέπει να βρίσκεται στο δωμάτιο μόνος του και με 

κλειστή την πόρτα. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα εισέλθει κανείς άλλος στο δωμάτιο, ούτε 

κατά λάθος.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, το smartphone που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση, καθώς 

και το μικρόφωνο πρέπει να είναι ανοικτά. Ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει επίσης να επικρατεί 

ησυχία στην οικία του και να μην ακούγονται διάφοροι θόρυβοι από το υπόλοιπο σπίτι (μουσική, 

τηλεόραση, μικρά αδέλφια που παίζουν, κατοικίδια που γαβγίζουν κλπ). Επίσης θα πρέπει να 

φροντίσει να μην χρησιμοποιεί κανείς άλλος το internet της οικίας του, για να μην μειωθεί η 

ταχύτητα σύνδεσης του και δημιουργηθούν προβλήματα.  

Το smartphone που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση 

και απόσταση, έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά ο φοιτητής, το τραπέζι ή το γραφείο του και η 

οθόνη του Η/Υ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθήσει πλήρως και χωρίς αντίρρηση τις 

οδηγίες του διδάσκοντα ή του επιτηρητή.  

Πάνω στο τραπέζι/γραφείο εκτός από τον Η/Υ θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα απαραίτητα 

αντικείμενα που επιτρέπονται από τον διδάσκοντα (π.χ. βιβλία, κομπιουτεράκι, λευκές Α4 κλπ) και 

τα οποία θα πρέπει να είναι συνέχεια στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Τα επιτρεπόμενα είδη για 

κάθε μάθημα θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα, πριν την εξέταση.  

Επειδή είναι πιθανόν να ζητηθεί από τον καθηγητή/επιτηρητή η περιστροφή τις κάμερας για να 

φανεί όλος ο χώρος εξέτασης, ο φοιτητής πρέπει να φροντίσει να απομακρυνθούν από τον χώρο 

αντικείμενα που τα θεωρεί «προσωπικά δεδομένα» και δεν επιθυμεί να φανούν στην κάμερα. 

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τον καθηγητή/επιτηρητή, τον φοιτητή και τον χώρο του τον βλέπουν 

και οι υπόλοιποι συμφοιτητές του που εξετάζονται στην συγκεκριμένη «αίθουσα».  

Με την σύνδεση του στο zoom τοποθετείται αυτόματα σε μία ψηφιακή αίθουσα (breakout room) 

στην οποία, εκτός από κάποιους συμφοιτητές του, θα βρίσκεται και ένας τουλάχιστον επιτηρητής. 

Ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει το όνομα του στο zoom να εμφανίζεται ως Επώνυμο, Όνομα (με 

ελληνικά γράμματα), όπως ακριβώς αυτό εμφανίζεται στην ηλεκτρονική γραμματεία (egram) και ο 

αριθμός μητρώου του. Πριν αρχίσει η εξέταση θα γίνει πιστοποίηση του φοιτητή, ο οποίος θα 



πρέπει να δείξει στην κάμερα την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή άλλο επίσημο έγγραφο που 

περιέχει ονοματεπώνυμο και ευκρινή φωτογραφία, π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) 

και φυσικά το πρόσωπό του. Ο επιτηρητής θα ελέγξει επίσης αν έχει εγγραφεί στο μάθημα στην 

«Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών». Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο 

φοιτητής δεν έχει εγγραφεί, θα αποβάλλεται από την «αίθουσα» και θα ενημερώνεται ο διδάσκων.  

Η συνεδρία της εξέτασης στο zoom δεν θα καταγράφεται από τον διδάσκοντα ή τον επιτηρητή. 

Καταγράφονται (αυτόματα από το zoom) μόνο το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, η IP address 

του και οι χρόνοι εισόδου και εξόδου από την συνεδρία. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά, η με 

οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή της συνεδρίας από μέρους του φοιτητή.  

Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο διδάσκων επισκέπτεται τις διάφορες αίθουσες για έλεγχο της 

διαδικασίας. Στην αρχή της εξέτασης, και μόνο στην αρχή, ο διδάσκων, εφόσον κρίνει απαραίτητο, 

δίνει διευκρινήσεις για τα θέματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται να 

δίνονται ατομικές διευκρινήσεις.  

Στην περίπτωση της προφορικής εξέτασης θα είναι παρών, σε όλη την διάρκεια της εξέτασης και 

ένας επιτηρητής.  

Σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας της εξέτασης για τεχνικούς λόγους, απαιτείται η άμεση 

αποκατάσταση της σύνδεσης. Ο επιτηρητής ενημερώνει άμεσα τον διδάσκοντα για το περιστατικό. 

Ανάλογα με το είδος της εξέτασης και τον χρόνο αποκατάστασης της σύνδεσης, ο διδάσκων 

αποφασίζει κατά την κρίση του αν θα επιτραπεί στον φοιτητή να συνεχίσει ή όχι την εξέταση. Αν 

δεν είναι εφικτή η άμεση αποκατάσταση της σύνδεσης, απαιτείται η άμεση επικοινωνία με τον 

διδάσκοντα μέσω e-mail. 

Ανάρμοστη συμπεριφορά  

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εξ αποστάσεως εξέτασης, αν κατά την διάρκεια της εξέτασης 

διαπιστωθεί από τον επιτηρητή ή τον διδάσκοντα ανάρμοστη συμπεριφορά από φοιτητή, όπως 

προσπάθεια αντιγραφής με οιονδήποτε τρόπο ή διατάραξη της εξεταστικής διαδικασίας, 

ενημερώνεται ο διδάσκων, ο φοιτητής αποβάλλεται άμεσα από την αίθουσα, χωρίς συζήτηση, το 

τυχόν γραπτό του φοιτητή μηδενίζεται και του επιβάλλεται η ποινή που προβλέπεται για το 

παράπτωμα. Για το συμβάν ενημερώνεται ο Πρόεδρος του Τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι ο 

φοιτητής έχει επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά και σε άλλο μάθημα τότε επιβάλλονται σε αυτόν 

οι προβλεπόμενες από τον νόμο πειθαρχικές κυρώσεις. 


