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Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κατά την υπ’αρ. 8/12.6.2020 συνεδρίασή 
της λαμβάνοντας υπ’όψη: 

(α) την υπ’αρ. 5/30/7.5.2020 Απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ 

(β) την υπ’αρ. 1/31/2.6.2020 Απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ και τα συνημμένα σ’αυτήν 
έγγραφα 

(γ) την υπ’αρ. 68/52/22.5.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΔΠΘ 

 

Αποφάσισε τα εξής 

 

1. Ζητήματα διασφάλισης της αξιοπιστίας της εξέτασης 

 

Πριν από τη διανομή των θεμάτων δίνονται σαφείς οδηγίες από τον διδάσκοντα/τη 
διδάσκουσα ότι τα κινητά οφείλουν να είναι απενεργοποιημένα (όχι απλά σε ρύθμιση 
αθόρυβης κλήσης) και να τοποθετηθούν σε θέση εμφανή (π.χ. δίπλα στο άδειο έδρανο, 
στην έδρα). Απομακρύνονται επίσης οι σημειώσεις, τα βιβλία, οι τσάντες και τα λοιπά 
προσωπικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ρια δεν ακολουθεί την 
οδηγία, θα αποκλείεται από τις εξετάσεις. Αν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων βρεθούν 
προσωπικά αντικείμενα ή βιβλία σε άλλη  θέση (π.χ. κάτω από το έδρανο), το γραπτό θα 
μονογράφεται και μηδενίζεται. 

Όποιος/α φοιτητής/τρια γίνει αντιληπτός/ή από τους επιτηρητές ή τον διδάσκοντα ότι 
χρησιμοποιεί σμικρύνσεις ή άλλα μέσα αντιγραφής (π.χ. ακουστική αντιγραφή, χρήση 
κινητού, blutooth κλπ.), απομακρύνεται από τον χώρο των εξετάσεων και το γραπτό 
του/της μονογράφεται και μηδενίζεται (δηλαδή στο βαθμολόγιο να εμφανίζεται ο βαθμός 
«Μηδέν» και όχι «Ένα» ή «Μονάδα»), ασχέτως αν έγινε αντιληπτός/ή προτού αρχίσει να 
γράφει ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της αντιγραφής 
με οιονδήποτε τρόπο, της πλαστογράφησης ταυτότητας φοιτητή/τριας, της εξύβρισης 
επιτηρητή ή εξεταστή από φοιτητή), ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση του 
περιστατικού, διαβιβάζει το υλικό στον Πρύτανη προς πειθαρχικό έλεγχο για την επιβολή 
κυρώσεων. 

Κατ’ αναλογία τα ανωτέρω εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως 
εξέτασης, με όποιον τρόπο επιλεγεί αυτή να πραγματοποιηθεί από τον κάθε διδάσκοντα. 

 

 

 



2. Ζητήματα τεχνικής φύσεως 

Κατ’ αρχήν επισημαίνεται ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή 
της εξ’ αποστάσεως εξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να 
διασφαλίσουν αξιόπιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο internet κατά τις ώρες που 
έχουν προσδιοριστεί. 

22..11..  ΤΤεεχχννιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  ππλλααττφφόόρρμμαα  εεξξέέτταασσηηςς  ήή  ττοονν  δδιιδδάάσσκκοονντταα  

Εφόσον κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξουν τεχνικά προβλήματα που 
καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της εξέτασης (ενδεικτικά κατάρρευση 
συστήματος ή πλατφόρμας) και αφορούν είτε το χρησιμοποιούμενο σύστημα (skype 
for business ή e-class) είτε τον διδάσκοντα, η εξέταση δύναται να ακυρωθεί και να 
πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία για το σύνολο των φοιτητών ή να γίνει 
συμπληρωματική εξέταση των φοιτητών/τριών που επηρεάστηκαν από το τεχνικό 
πρόβλημα, εφόσον αυτό είναι εφικτό κατά την κρίση του διδάσκοντα. 

22..22..  ΤΤεεχχννιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  αανναακκύύππττοουυνν  γγιιαα  εεξξεεττααζζόόμμεεννοουυςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

εεξξέέτταασσηηςς  
 
Φοιτητές/τριες που αντιμετώπισαν τεχνικό πρόβλημα κατά την διάρκεια της 
εξέτασης μπορούν να αποστέλλουν προς τη γραμματεία του τμήματος e-mail με 
πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για την επανεξέτασή τους.  
Στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα επανεξέτασής τους επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια του διδάσκοντα, σύμφωνα με το Αρθ. 33 § 9 Ν. 4009/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει ότι 

«Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να 
οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί 
σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις»  

και την παρ. 8 της Απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (βλ. γ΄ σχετικό) που 
προβλέπει ότι  

«… δύνανται να αποστέλλουν μέσω e-mail αιτιολογημένο αίτημα έτσι ώστε, κατά την 
κρίση του διδάσκοντα, να δοθεί η δυνατότητα για επανεξέταση ή συμπληρωματική 
εξέταση …» 

 
3. Εξέταση φοιτητών/τριών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες 
 

Φοιτητές/τριες με πιστοποιημένες ειδικές μαθησιακές ανάγκες που δικαιούνται 
προφορικής εξέτασης θα εξεταστούν προφορικά μέσω του skype for business μετά από 
σχετικό αίτημά τους στη γραμματεία του τμήματος και συνεννόηση με τους 
διδάσκοντες. 


