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1. Σκοπός
Η ακαδημαϊκή ακεραιότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Είναι
σημαντικό όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, να κρίνονται για τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους, και να μην επιτρέπεται σε κανένα φοιτητή να πλεονεκτεί αθέμιτα έναντι των
συναδέλφων του, πλήττοντας τόσο την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης,
όσο και την αξιοπιστία και το ακαδημαϊκό επίπεδο των πτυχίων που απονέμει το τμήμα.
Ο κανονισμός εξετάσεων αφορά τόσο στους προπτυχιακούς, όσο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι παρακάτω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και σημειώνεται ότι η εκδήλωση και άλλων μορφών
ανάλογης συμπεριφοράς, θα αντιμετωπίζεται με ανάλογο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση ο παρών κανονισμός εξετάσεων λειτουργεί συμπληρωματικά του εκάστοτε
ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Θέματα συμπεριφοράς
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω μη επιτρεπτές δραστηριότητες:
✓ Η χρήση από τον εξεταζόμενο οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κινητό
τηλέφωνο κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
✓ Η χρήση απαγορευμένου εξοπλισμού, λογισμικού ή υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
✓ Η λογοκλοπή.
✓ Η λήψη πληροφοριών (σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, γραπτά, προφορικά και από
οποιονδήποτε προερχόμενη) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
✓ Η απόπειρα παραπλάνησης από μέρους του φοιτητή αναφορικά με την ταυτότητά του.
Σημειώνεται ότι η πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων είναι ποινικά
αδικήματα, ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
✓ Η οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη και μη εποπτευόμενη απουσία/αποχώρηση από την αίθουσα της
εξέτασης (σημειώνεται ότι στους φοιτητές που αποχωρούν ή εγκαταλείπουν την αίθουσα της
εξέτασης δίχως σχετική άδεια ή δίχως επιτήρηση, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος ξανά
στην αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων).
✓ Η μη τήρηση του κανονισμού σχετικά με την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων, με τρόπο που
μπορεί να αποβεί σε όφελος του φοιτητή έναντι των υπολοίπων εξεταζομένων.
✓ Η μη τήρηση των οδηγιών των εξεταστών ή των επιτηρητών.
✓ Η ανάρμοστη, προσβλητική ή επιθετική συμπεριφορά των εξεταζόμενων, κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων προς τους εξεταστές, τους επιτηρητές ή τους συνεξεταζόμενους φοιτητές.
✓ Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων.
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3. Υποχρεώσεις εξεταστών
Οι εξεταστές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του παρόντος κανονισμού στα εξεταζόμενα μαθήματά
τους. Ως αποτέλεσμα, έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
✓ Να προβαίνουν σε έλεγχο των γνώσεων των εξεταζόμενων φοιτητών με αμερόληπτο τρόπο και
σε συμφωνία με τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
✓ Να εποπτεύουν τη διαδικασία της εξέτασης.
✓ Να επικοινωνούν με τους επιτηρητές, να τους κατανέμουν ανά αίθουσα/αμφιθέατρο εξέτασης
και να τους ενημερώνουν για τον τρόπο κατανομής των εξεταζόμενων στην αίθουσα.
✓ Να προσέρχονται εγκαίρως στην εξέταση του μαθήματος, ώστε να μην δημιουργούνται
καθυστερήσεις.
✓ Να ορίζουν το χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της εξέτασης που θα επιτρέπεται στους
επιθυμούντες να αποχωρούν.
✓ Να ορίζουν την ακριβή διάρκεια της εξέτασης, καθώς και το εάν το έντυπο των θεμάτων
επιστρέφεται ή όχι. Επίσης, έχουν την ευθύνη για τον ορισμό του χρόνου και τρόπου επίλυσης
αποριών.
Οι διδάσκοντες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνουν κάθε, κατά τη γνώμη τους, πρόσθετο
μέτρο που αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.
4. Υποχρεώσεις επιτηρητών
✓ Καθήκοντα επιτηρητή εκτελούν μόνο όσοι έχουν οριστεί από το Τμήμα και σύμφωνα με τη
σχετική κατάσταση επιτηρήσεων που εκδίδει το Τμήμα. Η αδικαιολόγητη απουσία επιτηρητή
χωρίς αντικατάσταση θα επισύρει κυρώσεις μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος.
✓ Οι επιτηρητές πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες τουλάχιστον 15' πριν την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων και να μεριμνούν για την τακτοποίηση των
φοιτητών στα έδρανα σύμφωνα και με τις οδηγίες του εξεταστή. Σε έκτακτες περιπτώσεις που
κάποιος επιτηρητής δεν μπορεί να προσέλθει εγκαίρως στις εξετάσεις, πρέπει να φροντίσει με
δική του ευθύνη να βρει αντικαταστάτη από όσους έχουν οριστεί από το Τμήμα και να
ενημερώσει εγκαίρως τον εξεταστή.
✓ Με την έναρξη των εξετάσεων και όχι κατά την αποχώρηση των εξεταζόμενων, μονογράφονται
όλες οι κόλλες και γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων της ταυτότητάς τους. Εάν δεν καταστεί
δυνατός ο έλεγχος στοιχείων λόγω έλλειψης εγγράφων ταυτοποίησης, η αδυναμία
ταυτοποίησης σημειώνεται στο γραπτό και ενημερώνεται σχετικά ο εξεταστής ο οποίος
αποφασίζει για τη δυνατότητα συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις.
✓ Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η είσοδος, και πολύ περισσότερο η
παραμονή, στην αίθουσα προσώπων που δεν έχουν καμία σχέση καθ' οιονδήποτε τρόπο με τις
εξετάσεις.
5. Υποχρεώσεις εξεταζόμενων φοιτητών
Οι εξεταζόμενοι φοιτητές:
✓ Πρέπει να απαλλαγούν από βιβλία, σημειώσεις, τσάντες, κινητά τηλέφωνα κ.λπ, τα οποία
πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο που θα υποδείξει ο επιτηρητής, πριν από την έναρξη της
εξέτασης, εκτός εάν στη συγκεκριμένη εξέταση επιτρέπεται ρητά κάποιο/α από αυτό/ά.
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✓ Οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης τουλάχιστον 10' νωρίτερα πριν από
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης, έτσι ώστε να αποφεύγονται
καθυστερήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής προσέλθει με κάποια μικρή καθυστέρηση
μπορεί να γίνει αποδεκτός μόνο αν δοθεί σχετική έγκριση από τον εξεταστή.
✓ Οφείλουν να προσέρχονται με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Στην περίπτωση που δεν
έχουν τη ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριό τους.
Επιπλέον:
✓ Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική δήλωση του
μαθήματος στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο.
✓ Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η συνομιλία, η συνεργασία ή η έκθεση του
γραπτού στη θέα των συνεξεταζομένων.
✓ Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα κατά την διάρκεια της εξέτασης, παρά μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του εξεταστή. Σε αυτήν την
περίπτωση, σημειώνεται στο γραπτό του εξεταζόμενου και η ώρα της εξόδου από την αίθουσα
και γνωστοποιείται στον φοιτητή ότι ο εξεταστής μπορεί να απαιτήσει συμπληρωματική
προφορική εξέταση. Ο εξερχόμενος δύναται να συνοδεύεται από έναν επιτηρητή.
✓ Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να σέβονται τους εξεταστές και τους επιτηρητές και να υπακούουν
πλήρως στις οδηγίες τους και στους κανόνες της εξέτασης.
6. Συνιστώμενη διαδικασία σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια
εξέτασης
Σε περίπτωση που ο επιτηρητής διαπιστώσει ότι ένας ή περισσότεροι φοιτητές παρουσιάζουν
ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει:
✓ Να αφαιρέσει και να παρακρατήσει οποιοδήποτε απαγορευμένο υλικό (αν βέβαια αυτό είναι
δυνατόν) και σε περίπτωση άρνησης του φοιτητή/των φοιτητών να καταγράψει επίσημα την
άρνησή του/ς και όποια άλλη σχετική δικαιολογία προβάλλει/ουν.
✓ Να σημειώσει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, τον αριθμό μητρώου του, το μάθημα, την ώρα
και την αίθουσα του περιστατικού.
✓ Να αφαιρέσει το/α γραπτό/ά από τον/τους εξεταζόμενο/ους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανόνες της εξέτασης και στις υποδείξεις των επιτηρητών,
καθώς και σε περίπτωση αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο ή λογοκλοπή, ο εξεταστής μηδενίζει το
γραπτό ή την εργασία του εξεταζόμενου φοιτητή και δύναται να φέρει το θέμα στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος για την επιβολή πρόσθετων πειθαρχικών κυρώσεων.
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