
Γενικά θέματα εξετάσεων  

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές / τριες ότι: 

Εάν ο/η διδάκων/ουσα  θέσει θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος αντιγραφής φοιτητή /των, 

επιβάλλεται ποινή, ως εξής:  

• (α) αποκλεισμός από της επόμενες δύο προγραμματισμένες  εξετάσεις του μαθήματος 

την πρώτη φορά που ο/η φοιτητής/τρια συλληφθεί να αντιγράφει. 

• (β) αποκλεισμός από ολόκληρη την επόμενη εξεταστική περίοδο σε περίπτωση που ο 

ίδιος φοιτητής/τρια συλληφθεί να αντιγράφει για δεύτερη φορά (οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή). 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν καταθέσει στη Γραμματεία ειδική διαγνωστική έκθεση με την 

οποία δύναται να εξετάζονται προφορικά ή με άλλης μορφής διαδικασίες, και επιθυμούν να 

κάνουν χρήση του δικαιώματός τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021, πρέπει να 

ενημερώσουν  τους διδάσκοντες των μαθημάτων που  πρόκειται να εξεταστούν, καθώς και 

την γραμματεία, για το εξεταζόμενο μάθημα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την ημερομηνία της 

εξέτασης. Τονίζεται ότι, για την διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης θα πρέπει να έχει προηγηθεί 

εμπρόθεσμα η ανωτέρω διαδικασία διαφορετικά δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα. 

 

Τα προαπαιτούµενα συµµετοχής στις εξετάσεις, είναι: 

1. φοιτητική ταυτότητα ή άλλο επίσηµο έγγραφο µε φωτογραφία (υποχρεωτικό) 

2. κάµερα, ηχεία και µικρόφωνο λειτουργικά και έτοιµα για χρήση 

3. σύνδεση στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση µε ενσύρµατο τρόπο) 

4. κόλλες, κατά προτίμηση µε γραµµές για γραπτές απαντήσεις (όπου χρειάζονται) 

 

Πριν την εξέταση ο διδάσκοντας / η διδάσκουσα που έχει την ανάθεση του κάθε μαθήματος θα 

ανεβάζει στην σελίδα του μαθήματος, οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης. 

 

Έλεγχος εξέτασης μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου  

Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε δηλώσει για το εαρινό εξάμηνο.  

Τη δήλωσή σας μπορείτε να την ελέγξετε στο Σ.Ε.Φ. στην επιλογή: Αναλυτική βαθμολογία, με 

ημερομηνία δήλωσης 15/03/2021. 

 

Έλεγχος αιτήσεων επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας (αναβαθμολόγηση). 

Στην εξεταστική περίοδο πραγματοποιούνται βελτιώσεις βαθμολογίας (αναβαθμολόγηση).  Η 

ημερομηνία δήλωσης σε όσους -ες έχετε αιτηθεί είναι η 15/05/2021, στην επιλογή: Αναλυτική 

βαθμολογία 

 

Για έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων ακολουθείτε τα παρακάτω: 

Μπαίνετε στο Σ.Ε.Φ. (Σύστημα Ενημέρωσής Φοιτητών) στη διεύθυνση  

https://sef.samos.aegean.gr/ 

Συμπληρώνετε το USERNAME (math.....) και το PASSWORD 

Αναλυτική – Όλα 

 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021 07/06 – 26/06/2021 

Εξεταστική περίοδος πτυχιακών εργασιών Ιουνίου 2021 22/05 – 10/07/2021 

 



Κατά την προσέλευση και διεξαγωγή της εξέτασης 

• Προσέρχεστε έγκαιρα κατά το χρόνο που προβλέπεται στο πρόγραµµα εξετάσεων. 

• Μπαίνετε στις επιµέρους πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης που έχουν δηλώσει οι διδάσκοντες 

/ουσες, µε τους τρόπους που σας έχουν υποδειχθεί για τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 

• Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για τις εξ αποστάσεως 

εξετάσεις, γίνεται µέσω των ιδρυµατικών λογαριασµών χρηστών / τριών. 

• Γίνεται η ταυτοποίησή σας κατά την έναρξη ή / και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης. 

• Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε και προφορικά ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε µε τη 

συµµετοχή σας τους όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής της εξέτασης. Σε περίπτωση µη-

συναίνεσης και εκ µέρους σας αποδοχής των ανωτέρω θα πρέπει να αποχωρήσετε από την 

εξέταση. 

• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα γίνεται επιτήρηση µε οπτικοακουστικά µέσα κατά τις οδηγίες 

του / της διδάσκοντα/ουσας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε επιπλέον, πέραν της 

απαραίτητης για την εξέταση, ηλεκτρονικής συσκευής επιτρέπει ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. 

κινητό τηλέφωνο, έξυπνο ρολόι, ταµπλέτα κ.λπ.) οποιουδήποτε τύπου και µεθόδου 

Εξαιρέσεις γίνονται µόνο στην περίπτωση που η χρήση της συγκεκριµένης συσκευής πλέον της 

εξέτασης, ή η χρήση επιπλέον ηλεκτρονικής συσκευής έχει κριθεί από τον / την 

διδάσκοντα/ουσα. απαραίτητη για την ίδια την πραγµατοποίηση της εξέτασης. 

• Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστωθεί αδυναµία 

σύνδεσης ή διακοπή της σύνδεσης φοιτητή/τριας ή και του διδάσκοντα/ουσας, ο/η διδάσκων / 

ουσα θα ενηµερώσει αν πρόκειται να υπάρξει παράταση του χρόνου εξέτασης ή εκ νέου ορισµός 

επαναληπτικής εξέτασης. 

• Τέλος βεβαιωθείτε σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων ότι, στο τέλος της εξέτασης έχετε 

ολοκληρώσει την υποβολή ή αποστολή των απαντήσεών σας στην αντίστοιχη πλατφόρµα 

(σύµφωνα πάντα µε τους τρόπους που σας έχουν υποδειχθεί)! 

 

Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί 

(Παράρτηµα ΙΙ της απόφασης Συγκλήτου) και ιδιαίτερα για το ότι: 

1. δεν γίνεται καταγραφή της διαδικασίας διεξαγωγής της εξέτασης στο σύστηµα και 

2. δεν επιτρέπεται ουδείς/ουδεµία να καταγράφει αυτήν µε δικά του/της µέσα. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 




