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Οι ζποςδέρ ζηο Σ.Δ.Φ.Α.Α. 
 

Α. Γιάπκεια ζποςδών  

 

Τν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ. 

Τν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν (2) 

αθαδεκατθά εμάκελα, ην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ, πνπ νη αθξηβείο εκεξνκελίεο 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ην Ίδξπκα. Κάζε εμάκελν δηαξθεί 

ηνπιάρηζηνλ 13 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Σε πεξίπησζε ρακέλσλ καζεκάησλ ή 

εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο, ηα καζήκαηα αλαπιεξψλνληαη κε βάζε απνθάζεηο 

ηεο Σπγθιήηνπ ή ηεο Σπλέιεπζεο θαη ησλ δηδαζθφλησλ. 

Τν ρξνληθφ δηάζηεκα δηδαζθαιίαο γηα θάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη θαη’ 

ειάρηζην 13 πιήξεηο εβδνκάδεο, κε εηδηθφηεξν θαζνξηζκφ απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηεο Σρνιήο πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο. Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο θάζε εμακήλνπ ζπνπδψλ αθνινπζεί 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο κέγηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ, θαηά ηελ 

νπνία εμεηάδνληαη ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζην εμάκελν απηφ. Δπηπιένλ, 

θαηά ην κήλα Σεπηέκβξην θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ιακβάλεη ρψξα 

επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδνο κέγηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 4 

εβδνκάδσλ, θαηά ηελ νπνία εμεηάδνληαη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ 

θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα εμάκελα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 

Β. Κανόνερ θοίηηζηρ  

 

α) Δγγξαθή θαη δήισζε καζεκάησλ  

 

Όινη νη θνηηεηέο/ήηξηεο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ νθείινπλ λα δειψλνπλ 

ΟΛΑ ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαζψο θαη ΟΛΑ ηα καζήκαηα 

ζηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο.  

Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο νη θνηηεηέο/ήηξηεο παίξλνπλ θσδηθφ (username & 

password) πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη:  

• Γηα λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο δειψζεηο καζεκάησλ ζηε ζρεηηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (www.sis.auth.gr)  

• Γηα λα πξνκεζεχνληαη ζπγγξάκκαηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

«ΔΥΓΟΞΟΣ».  

• Γηα λα ηνπο ρνξεγεζεί ε Αθαδεκατθή Ταπηφηεηα.  

• Γηα λα ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηηο βαζκνινγίεο ηνπο.  

 

 

http://www.sis.auth.gr/
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Σρεηηθά κε ηα καζήκαηα, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα: 

Τα ηέζζεξα (4) πξψηα εμάκελα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/ήηξηεο ηνπ Τκήκαηνο, κε εμαίξεζε ηελ επηινγή ηεζζάξσλ (4) 

πξαθηηθψλ καζεκάησλ απφ κηα ιίζηα 16 καζεκάησλ. 

 Σηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ θαη 6νπ εμακήλνπ (3ν έηνο) νη θνηηεηέο/ήηξηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ έλα πξαθηηθφ κάζεκα εκβάζπλζεο αλά εμάκελν απφ 

κηα ιίζηα κε δψδεθα (12) καζήκαηα, ελψ παξάιιεια παξαθνινπζνχλ έμη (6) 

καζήκαηα θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) ζηε δέζκε ηεο 

Κλινικής Κινησιολογίας θαη ηα ηξία (3) ζηε δέζκε ηεο Βιολογίας της Άσκησης. 

Δπίζεο, ζηα ζπγθεθξηκέλα εμάκελα νη θνηηεηέο/ήηξηεο ππνρξενχληαη λα 

θάλνπλ θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζηα ζρνιεία. Τα καζήκαηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα φινπο/εο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ήηξηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε ζρνιεία ηεο πφιεο ησλ Σεξξψλ.  

Σηηο αξρέο ηνπ 4νπ έηνπο (7ν θαη 8ν εμάκελν) νη θνηηεηέο/ήηξηεο επηιέγνπλ 

θαη παξαθνινπζνχλ: α) κία κνλνεηή εηδίθεπζε (8ψξεο/βδνκάδα)(απφ κηα 

ιίζηα κε 12 εηδηθεχζεηο, β)  δχν καζήκαηα (2) απφ ηε δέζκε ησλ 

«παηδαγσγηθψλ» καζεκάησλ (απφ ηελ νπνία δέζκε πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

επηιέμνπλ ην κάζεκα Παιδαγωγική Ψυχολογία, εθφζνλ ηνπο ελδηαθέξεη ε 

θαηνρχξσζε ηεο απηφκαηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ), γ) δχν (2) καζήκαηα απφ ηε δέζκε ησλ καζεκάησλ 

«άζθεζε γηα πξναγσγή ηεο πγείαο» θαη δ) ηέζζεξα (4) καζήκαηα απφ κηα 

ιίζηα 13 ζεσξεηηθψλ επηινγψλ. Ο/ε θνηηεηήο/ήηξηα πνπ επηιέγεη λα 

εθπνλήζεη δηπισκαηηθή εξγαζία απαιιάζζεηαη απφ κία ηέηνηα επηινγή θαη 

επνκέλσο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη – εθηφο απφ ηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία – δχν (2) επηιεγφκελα ζεσξεηηθά καζήκαηα.  

 

β) Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ  

 

Απφ ηελ άπνςε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, έλα κάζεκα κπνξεί λα είλαη 

ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ, εξγαζηεξηαθφ-θξνληηζηεξηαθφ ή ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ. Μάζεκα, ζην νπνίν δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 

ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε.  

Απφ πιεπξάο ζπκκεηνρήο/παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηα 

καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε απηά α) πνπ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη β) ζε απηά πνπ έρνπλ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε. 

Δηδηθφηεξα, ε παξαθνινχζεζε ησλ εηδηθεχζεσλ, ησλ καζεκάησλ εκβάζπλζεο, 

ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ησλ καζεκάησλ επηινγήο θαη θάζε 

καζήκαηνο πνπ έρεη πξαθηηθφ ή εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα είλαη ππνρξεσηηθή. 

Σε απηά ηα καζήκαηα, ν/ε θνηηεηήο/ήηξηα έρεη δηθαίσκα λα απνπζηάζεη ην 

πνιχ κέρξη 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο, ελψ ν/ε θνηηεηήο/ήηξηα 
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πνπ είλαη αζιεηήο/ήηξηα, κέινο εζληθψλ νκάδσλ, ην πνιχ κέρξη 40% κε 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο αγψλεο, ζεσξεκέλε απφ ηε Γ.Γ.Α.  

Σηελ πξαθηηθή άζθεζε, ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε, ν/ε 

θνηηεηήο/ήηξηα έρεη δηθαίσκα λα απνπζηάζεη ην πνιχ κέρξη 10% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο. 

 

γ) Γηαλνκή Σπγγξακκάησλ Μέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο «ΔΥΓΟΞΟΣ»  

 

Σχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ Φ.1/76244/Β3 Υπνπξγηθή Απφθαζε ΦΔΚ 

957/ηεχρνο Β/30-6-2010, ε επηινγή θαη δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ ζε φια 

ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο, ζα γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο 

ΔΥΓΟΞΟΣ (http://www.eudoxus.gr/ ). Όινη νη θνηηεηέο/ήηξηεο ζηελ αξρή 

θάζε εμακήλνπ νθείινπλ λα δειψλνπλ ηα βηβιία ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

«ΔΥΓΟΞΟΣ».  

Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ήηξηεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ δηθαηνχληαη λα επηιέμνπλ 

απφ ην ζπλνιηθφ θαηάινγν πξνηεηλφκελσλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΥΓΟΞΟΣ έλα (1) δηδαθηηθφ ζχγγξακκα γηα θάζε ππνρξεσηηθφ 

θαη επηιεγφκελν κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κάζε θνηηεηήο/ήηξηα 

δηθαηνχηαη έλα Σχγγξακκα ή Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο γηα θάζε κάζεκα 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο (κάζεκα θνξκνχ 

ή επηινγή).  

Η δηαδηθαζία ηεο επηινγήο δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ απφ ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/ήηξηεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ΔΥΓΟΞΟΣ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ε είζνδνο ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα (ΚΠΣ) ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΥΓΟΞΟΣ, φπνπ πηζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο Αθαδεκατθήο 

νκνζπνλδίαο θαηαιφγσλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο 

(ΔΓΔΤ) θαη επηιέγνπλ γηα θάζε δεισζέλ ππνρξεσηηθφ ή επηινγήο κάζεκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έλα (1) δηδαθηηθφ ζχγγξακκα.  

Ταπηφρξνλα κε ηελ επηινγή δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο 

νθείινπλ λα δειψζνπλ ζην Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα (ΚΠΣ) φηη ην 

δηδαθηηθφ ζχγγξακκα πνπ επέιεμαλ αληηζηνηρεί ζην κάζεκα πνπ δήισζαλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη δειψζεηο ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επέρνπλ ζέζε Υπεχζπλεο 

Γήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.  

Η επηινγή δηδαθηηθνχ ζπγγξάκκαηνο γηα θάζε ππνρξεσηηθφ ή επηιεγφκελν 

κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γίλεηαη μερσξηζηά απφ ηε δήισζε 

καζήκαηνο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ήηξηεο ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηδαθηηθνχ ζπγγξάκκαηνο θάζε 

θνηηεηήο/ήηξηα ιακβάλεη άκεζα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή θαη 

κέζσ ζχληνκνπ γξαπηνχ κλήκαηνο (SMS) έλα θσδηθφ (PIN) κε ηελ 
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πξνζθφκηζε ηνπ νπνίνπ ζα παξαιακβάλεη απφ ηα ζεκεία δηαλνκήο ηα 

επηιερζέληα απφ απηφλ δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα.  

Κάζε εθδφηεο δηαλέκεη ηα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα ζην δεισζέλ γηα θάζε 

δηδαθηηθφ ζχγγξακκα ζεκείν δηαλνκήο απφ ηνλ Οθηψβξην γηα ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν θαη απφ ηνλ Μάξηην γηα ην εαξηλφ εμάκελν. Σε πεξίπησζε πνπ 

θνηηεηήο/ήηξηα παξέιεηςε λα παξαιάβεη ηα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη 

εμεηάζηεθε επηηπρψο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, ράλεη ην δηθαίσκα απηφ. Σε 

πεξίπησζε πνπ θνηηεηήο/ήηξηα παξέιαβε δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη δελ 

πξνζήιζε γηα λα εμεηαζηεί ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, είλαη ππνρξεσκέλνο/ε 

λα παξαδψζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Τκήκαηνο ηα αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα γηα 

λα ηνπ δνζεί ην δηθαίσκα απφ ην ζχζηεκα «ΔΥΓΟΞΟΣ» λα θάλεη δειψζεηο 

ζπγγξακκάησλ ην επφκελν εμάκελν. 

 

 

δ) Αλαζηνιή θνίηεζεο (δηαθνπή ζπνπδψλ)  

 

Οη θνηηεηέο/ήηξηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο 

ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα φζα εμάκελα, ζπλερφκελα 

ή κε, επηζπκνχλ, θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ 

εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (4 αθαδεκατθά έηε, 8 εμάκελα). Παξάιιεια 

θαηαζέηνπλ θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο ηαπηφηεηα (αλ δηαζέηνπλ). Τα εμάκελα 

απηά δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ παξαπάλσ αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη 

θνηηεηέο/ήηξηεο πνπ δηαθφπηνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ 

έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο 

επαλέξρνληαη θαλνληθά ζην Τκήκα θαη εθδίδεηαη εθ λένπ θαηλνχξγηα 

αθαδεκατθή ηαπηφηεηα.  

 

 

ε) Γηαγξαθή θνηηεηψλ/ηξηψλ 

 

Οη θνηηεηέο/ήηξηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαγξαθνχλ, κε έγγξαθε αίηεζή 

ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, θπξίσο ιφγσ κεηεγγξαθήο ζε άιιν 

παλεπηζηεκηαθφ Τκήκα. 

 

ζη) Αθαδεκατθή Ταπηφηεηα  

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 νη θνηηεηέο/ήηξηεο ησλ ΑΔΙ φιεο ηεο 

ρψξαο παξαιακβάλνπλ ηελ Αθαδεκατθή Ταπηφηεηα κεηά απφ ειεθηξνληθή 

αίηεζε ζηελ ηζηνζειίδα: http://academicid.minedu.gov.gr/ .  
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Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή αίηεζε ρνξήγεζεο 

Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο απαηηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ 

πξφζβαζεο (username & password) πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο 

θνηηεηέο/ήηξηεο απφ ην Τκήκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Ιδξχκαηνο.  

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, φινη νη θνηηεηέο/ήηξηεο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα εμήο βήκαηα:  

 Μεηαθφξησζε αξρείνπ κε ηελ πξνζσπηθή θσηνγξαθία ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ήηξηαο. Άξα ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα έρνπλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κηα ηέηνηα θσηνγξαθία πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ 

αίηεζε.  

 Δπηινγή ηνπ ζεκείνπ παξάδνζεο ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο. Σεκεία 

παξάδνζεο ζα ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζηηο νπνίεο 

πθίζηαηαη ηκήκα Α.Δ.Ι. 

 Δπηζθφπεζε ηεο αίηεζεο θαη νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. Μεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ν/ε θνηηεηήο/ήηξηα ζα πεξηκέλεη ην ζρεηηθφ έιεγρφ ηεο 

απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηφο ηνπ θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε.  

 Δηδνπνίεζε ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ θνηηεηή/ήηξηαο κε sms ή email ή απφ 

ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ/ηεο ινγαξηαζκφ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα 

ηελ άθημε ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο ζην ζεκείν παξάδνζεο πνπ 

έρεη επηιέμεη, κφιηο απηφ γίλεη δηαζέζηκν.  

 Παξαιαβή ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο. Ο/Η θνηηεηήο/ήηξηα 

θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζα κεηαβαίλεη απηνπξνζψπσο ζην 

ζεκείν παξάδνζεο θαη ζα παξαιακβάλεη ηελ Αθαδεκατθή Ταπηφηεηα 

επηδεηθλχνληαο ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη αλαθέξνληαο ηνλ 

κνλαδηθφ αξηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο, ηνλ νπνίν ζα έρεη 

ιάβεη κε sms θαη email.  

 

H γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπή ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα παχζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαηνρήο ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο, ε 

νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

νηθείνπ Τκήκαηνο.  

Σεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο απφ 

ηνλ/ηε θνηηεηή/ήηξηα, ε αίηεζε επαλέθδνζήο ηεο  ζα γίλεηαη θαηφπηλ 

εγθξίζεσο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο. Μεηά ηελ σο άλσ 

έγθξηζε ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 
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Γ. Οπγάνωζη ζποςδών  

 

α) Πηζησηηθέο κνλάδεο  

 

Κάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε έλαλ αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαζψο ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο έρεη αζπαζηεί ην ECTS (European 

Credit and Accumulation Transfer System), ην νπνίν αθνινπζείηαη ζε φια ηα 

επξσπατθά παλεπηζηήκηα.  

Κάζε πηζησηηθή κνλάδα ζην ζχζηεκα ECTS αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ 25 

ψξεο δνπιεηάο αλά εμάκελν. Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα παξάδεηγκα, έλα κάζεκα 

πνπ έρεη 6 δηδαθηηθέο κνλάδεο απαηηεί 150 ψξεο δνπιεηάο αλά εμάκελν απφ 

θάζε θνηηεηή/ήηξηα, ζηνλ νπνίν θφξην εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

ψξεο ησλ δηαιέμεσλ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ, ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη λα αθηεξψζεη θάπνηνο γηα λα κειεηήζεη γηα ηηο 

εμεηάζεηο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα ην 

κάζεκα θηι.  

Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη 240 πηζησηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο θαη 
θαηαλέκνληαη ηζνβαξψο αλά εμάκελν ζην ΠΠΣ ηνπ ΤΔΦΑΑ Σεξξψλ 
(30ECTS/εμάκελν). Έηζη, ζε θάζε εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ν/ε 
θνηηεηήο/ηξηα ηνπ ΤΔΦΑΑ Σεξξψλ ζπκκεηέρεη ζε καζήκαηα ζπλνιηθήο 
βαξχηεηαο 30 πηζησηηθψλ κνλάδσλ (δειαδή 30 Φ 25 = 750 ψξεο δνπιεηάο 
αλά εμάκελν). Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε κπνξεί λα 
αλαηξέμεη ζηε ζειίδα: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/usersg_en.html 

 
Σε γεληθέο γξακκέο, έρνληαο σο αξρή φηη ζε θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν ν 
θφξηνο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε 30 ECTS, νη Π.Μ. 
φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηακνξθψζεθαλ 
σο εμήο:  

 Η αλαινγία ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο κε ηα ECTS είλαη 1 πξνο 1,5 γηα: α) 
Τα πξαθηηθά θαη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θνξκνχ, θαζψο θαη ηα 
καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ 1νπ θαη 2νπ έηνπο, β) ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε ζηα ζρνιεία (ζηελ Α/ζκηα, ζηε Β/ζκηα), θαη ηα πξαθηηθά 
καζήκαηα εκβάζπλζεο ηνπ 3νπ έηνπο, θαη γ) ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα 
επηινγήο ηνπ 4νπ έηνπο. Έηζη, αλ έλα κάζεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
δηδάζθεηαη ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο/βδνκάδα ηφηε ECTS ηνπ είλαη ηξία 
(3). 

 Η αλαινγία ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο κε ηα ECTS είλαη 1 πξνο 2 γηα: α) 
Τα καζήκαηα εκβάζπλζεο θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ ηνπ 3νπ έηνπο, θαη β) 
ηα καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη ηα καζήκαηα ησλ δχν δεζκψλ ηνπ 4νπ 
έηνπο (Γέζκεο: «Παηδαγσγηθή» θαη «Άζθεζε γηα πξναγσγή ηεο 
Υγείαο»). Έηζη, αλ έλα κάζεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηδάζθεηαη ζε 
δχν δηδαθηηθέο ψξεο/βδνκάδα, ηφηε ηα ECTS  ηνπ είλαη ηέζζεξα (4).  

 

Με απηφλ ην ζρεδηαζκφ έρνπκε 30 ECTS  αλά εμάκελν θαη ζπλνιηθά 240 

ECTS γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ πηπρίνπ. 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/usersg_en.html
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β) Κχθινη θαη Καηεπζχλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ  

 

Τα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ρσξίδνληαη ζε πέληε ελφηεηεο: 

I. Η πξψηε ελφηεηα αθνξά ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ (πξαθηηθά 

θαη ζεσξεηηθά), καζήκαηα δειαδή πνπ θάζε θνηηεηήο/ήηξηα είλαη 

ππνρξεσκέλνο/ε λα ρξεσζεί θαη λα πεξάζεη. 

II. Η δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα ειεχζεξα πξαθηηθά καζήκαηα 

επηινγήο. Τα καζήκαηα απηά πξνζθέξνληαη ζηα δχν (2) πξψηα έηε 

ζπνπδψλ θαη θάζε θνηηεηήο/ήηξηα ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη κε 

επηηπρία ηέζζεξα (4) ηέηνηα καζήκαηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ/ηεο. Τα καζήκαηα επηινγήο δειψλνληαη ειεθηξνληθά ζηε 

ζειίδα www.sis.auth.gr ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ (είηε ρεηκεξηλφ, είηε 

εαξηλφ) ζε εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο. Γελ γίλνληαη δεθηέο εθπξφζεζκεο δειψζεηο καζεκάησλ.  

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε κηα πξαθηηθή επηινγή είλαη ην 

ηέζζεξα (4), ελψ ν κέγηζηνο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζην εθάζηνηε έηνο. 

III. Η ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα εηδίθεπζεο. Κάζε 

θνηηεηήο/ήηξηα ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηα 

καζήκαηα κηαο κνλνεηνχο εηδίθεπζεο, πνπ δίλεηαη απφ ην Τκήκα. Τα 

καζήκαηα ηεο εηδίθεπζεο δηαξθνχλ 8 ψξεο/εβδνκάδα γηα ην 7ν θαη 8ν 

εμάκελν. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ηηο 

εηδηθεχζεηο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 6νπ εμακήλνπ 

(θαη’ εμαίξεζε) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη φρη ειεθηξνληθά. 

Πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία ησλ αζιεκάησλ εηδίθεπζεο λα είλαη 

επνηθνδνκεηηθή θαη ν ηίηινο ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νκνζπνλδίαο ηνπ εθάζηνηε αζιήκαηνο, ν θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη - πέξα 

απφ ηα αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ - λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν κάζεκα επηινγήο ή ην αληίζηνηρν 

κάζεκα εκβάζπλζεο (ζην 3ν έηνο).  Οη θνηηεηέο/ήηξηεο πνπ 

εηζήρζεζαλ ρσξίο εμεηάζεηο, σο αζιεηέο, ππνρξενχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ αληίζηνηρε εηδίθεπζε ηνπ αζιήκαηφο ηνπο. Μηα 

εηδίθεπζε κπνξεί λα δηδαρζεί κφλν φηαλ ην Τκήκα δηαζέηεη ην 

απαξαίηεην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο, πνπ δελ έρνπλ 

εηζαρζεί ζην Τκήκα σο αζιεηέο/ήηξηεο, κπνξνχλ λα δειψζνπλ 

εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, ην νπνίν δελ πξνζθέξεηαη απφ ην 

Τκήκα αιιά ζην Τ.Δ.Φ.Α.Α. Θεζζαινλίθεο ηνπ ΑΠΘ, ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ν/ε ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο/ηξηα λα ππήξμε θαη 

ζπλερίδεη λα είλαη ελεξγφο αζιεηήο/ηξηα ζε εζληθφ επίπεδν ζην 

ζπγθεθξηκέλν αγψληζκα ή άζιεκα γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε ή έρεη 

απνζπάζεη ζ’ απηφ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο (δειαδή 3 πξψηεο ζέζεηο ζε 

παλειιήλην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ/ηεο) ή ήηαλ/είλαη κέινο 

εζληθήο νκάδαο. Τα παξαπάλσ πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη κε αληίζηνηρε 

βεβαίσζε ηεο νκνζπνλδίαο ηνπ αζιήκαηφο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ήηξηαο. 

http://www.sis.auth.gr/
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Να ζεκεησζεί φηη δελ δχλαηαη θνηηεηήο/ήηξηα λα δεηήζεη 

παξαθνινχζεζε εηδίθεπζεο ζε άιιν άζιεκα απφ απηφ ζην νπνίν 

ππήξμε ή/θαη πνπ ζπλερίδεη λα είλαη αζιεηήο/ήηξηα. Δπηπιένλ λα 

αλαιακβάλεη θαη λα απνδέρεηαη εγγξάθσο ηελ επζχλε 

παξαθνινχζεζεο ησλ ινηπψλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

κε ην νπνίν εηζήρζε ζην Τ.Δ.Φ.Α.Α. Σεξξψλ. Με ζθνπφ ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε δηάηαμε 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ έηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ 

ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξφκελν 5%, ηφηε ζα ελεξγνπνηνχληαη ηα 

θάησζη θξηηήξηα: α) αξηζκφο θη επίπεδν ληθψλ ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο 

ζην άζιεκα πνπ επηζπκεί λα εηδηθεπζεί θαη β) ε επίδνζή ηνπ/ηεο ζην 

αληίζηνηρν κάζεκα θνξκνχ ηνπ Τκήκαηνο ή ζε ζπλαθή καζήκαηα (αλ 

ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα δε δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π.Σ. ηνπ 

Τκήκαηνο). 

IV. Η ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα επηινγήο 

ηνπ 4νπ έηνπο (δει. 7νπ θαη 8νπ εμακήλνπ). Η παξαθνινχζεζε 

ηεζζάξσλ (4) ηέηνησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο κέγηζηνο 

αξηζκφο θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε κηα ζεσξεηηθή επηινγή θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ηέηαξην έηνο. 

V. Η πέκπηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα έμη ζεσξεηηθά καζήκαηα απφ ηηο 

δέζκεο «Παηδαγσγηθή» θαη «Άζθεζε γηα πξναγσγή ηεο Υγείαο» ηνπ 

4νπ έηνπο (δει. 7νπ θαη 8νπ εμακήλνπ). Η παξαθνινχζεζε δχν (2)  

ηέηνησλ καζεκάησλ απφ θάζε δέζκε είλαη ππνρξεσηηθή. Γηα ην κάζεκα 

ηεο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας απφ ηε δέζκε ηεο «Παηδαγσγηθήο», ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα, ν κέγηζηνο 

αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ αλά εμάκελν αλέξρεηαη ζην 50% ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ηέηαξην έηνο. 

 

Γ. Αξιολόγηζη και αναγνώπιζη μαθημάηων 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

ηνπο ζε έλα κάζεκα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ καζήκαηνο θαη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο, ελδηάκεζεο εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη 

ηειηθή εμέηαζε. Οη εμεηάζεηο κπνξεί λα είλαη γξαπηέο, κέζσ  ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο, πξνθνξηθέο ή πξαθηηθέο. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο ζεσξείηαη ην 

πέληε (5). 

α) Αλαγλψξηζε καζεκάησλ ιφγσ κεηεγγξαθήο ή εηζαγσγήο κε θαηαηαθηήξηεο 
εμεηάζεηο  
 
Γηα φζνπο/εο κεηαγξάθνληαη ή θαηαηάζζνληαη απφ άιια Α.Δ.Ι. ή απφ άιιεο 

Σρνιέο ή Τκήκαηα ηνπ ίδηνπ Α.Δ.Ι., δίλεηαη δηθαίσκα αλαγλψξηζεο 

καζεκάησλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ζηελ νπνία ζπλππνβάιινπλ α) ηα 
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καζήκαηα ζπνπδψλ θαη ηα ζρεηηθά πεξηγξάκκαηα καζεκάησλ ηνπ Τκήκαηνο 

απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη β) ηα καζήκαηα ηνπ ΠΠΣ ηνπ ΤΔΦΑΑ-Σεξξψλ 

πνπ ζέινπλ λα αληηζηνηρίζνπλ. Οη αηηήζεηο πξνσζνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία 

ζηνλ/ζηελ εθάζηνηε δηδάζθνληα/νπζα ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ζην 

Τκήκα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ/ηεο εηζεγείηαη ηελ αλαγλψξηζε ή φρη ηνπ 

καζήκαηνο ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο.  Τελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ καζεκάησλ σο επηηπρψο εμεηαζζέληα ζην Α.Δ.Ι. ή ζηε Σρνιή 

ή Τκήκα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ν/ε κεηαγξαθφκελνο/ε ή 

θαηαηαζζφκελνο/ε, ηελ παίξλεη ε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΦΑΑ Σεξξψλ. Καηά ηα 

ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη νη 

αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Α.Δ.Ι. ή ηεο Σρνιήο ή 

ηνπ Τκήκαηνο πνπ ππνδέρεηαη ηνλ/ηελ κεηαγξαθφκελν/ε ή θαηαηαζζφκελν/ε 

θνηηεηή/ηξηα. 

 

Δ. Δξεηάζειρ  

 

α) Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εμεηάζεσλ  

 

Πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο, ε Δπηηξνπή Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

έρεη θξνληίζεη γηα ηελ θαηάιιειε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαζψο θαη ηελ 

έγθαηξε απνζηνιή ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο ιίζηεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

εμεηάζεσλ.  

Τα κέιε ΓΔΠ/ΔΔΠ νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη λα αλαθέξνπλ 

αλάινγν αξηζκφ επηηεξεηψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί κε ηελ 

παξαπάλσ Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιήκαηνο θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ εμεηάζεσλ. Ο/Η ππεχζπλνο/ε καζήκαηνο, κε ηε βνήζεηα ησλ επηηεξεηψλ, 

θξνληίδεη εγθαίξσο γηα ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο.  

Ο/Η ππεχζπλνο/ε καζήκαηνο είλαη αξκφδηνο/α λα ππνγξάςεη ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο εμεηάζεηο (αλ δεηεζεί απφ 

ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ήηξηεο).  

Όια ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ, ΔΔΠ, Δ.ΓΙ.Π.), ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ επηηήξεζε ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ κε βάζε ην πξφγξακκα ησλ 

επηηεξήζεσλ πνπ εθδίδεηαη θαη θνηλνπνηείηαη καδί κε ην πξφγξακκα ηεο 

εμεηαζηηθήο.  

Καηά ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ, ν/ε ππεχζπλνο/ε δηδάζθσλ/νπζα ηνπ θάζε 

καζήκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά 

λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο, γηα λα ειέγμεη ην ρψξν σο πξνο ηελ 

νξγάλσζή ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν, ελψ νη επηηεξεηέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην εμεηαζηηθφ 

θέληξν 30 ιεπηά λσξίηεξα θαη λα έξζνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ 

ππεχζπλν/ε δηδάζθνληα/νπζα ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ επηηήξεζε. Σε θάζε 
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αίζνπζα νξίδεηαη έλαο επαξθήο αξηζκφο επηηεξεηψλ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.  

Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην εμεηαζηηθφ θέληξν 

ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο. 

 

β) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο πνπ έρνπλ 

δειψζεη ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα καζήκαηα πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ θαη δελ νθείινπλ παξνπζίεο, εθφζνλ ην κάζεκα έρεη ππνρξεσηηθή 

παξαθνινχζεζε.  

 

γ) Θέκαηα εμεηάζεσλ  

 

Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδνληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ/ηεο 

ππεχζπλνπ/εο δηδάζθνληα/νπζαο θάζε καζήκαηνο. Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ησλ εμεηάζεσλ, πξέπεη ηα ζέκαηα λα είλαη απνιχησο ζαθή θαη θαηαλνεηά 

απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο θαη γισζζηθά επηκειεκέλα κε επζχλε ηνπ/ηεο 

δηδάζθνληα/νπζαο. Σηα έληππα ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα είλαη 

ζαθέο πφζα ζέκαηα πξέπεη λα απαληεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ην άξηζηα (10) 

ελψ κπνξεί λα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ απηψλ. Τέινο, ζην 

ηειηθφ έληππν ησλ ζεκάησλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη φπνηα δηεπθξηληζηηθά ή 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, θείκελα θηι) εθηηκάηαη φηη 

ζα βνεζήζνπλ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ήηξηεο ζηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε ησλ 

ζεκάησλ. Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε εμεηαζηηθή 

πεξίνδν ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη δελ πξέπεη λα αλαθπθιψλνληαη.  

 

δ) Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ 

  

Ο/Η ππεχζπλνο/ε καζήκαηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ 

ησλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμηνιφγεζεο. Πξηλ δνζνχλ ηα 

ζέκαηα ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ήηξηεο, γίλεηαη έιεγρνο ηεο αθαδεκατθήο 

ηαπηφηεηαο θαη θάζε θνηηεηήο/ήηξηα ππνγξάθεη ζε θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο 

ζηηο εμεηάζεηο. Σε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο, ν/ε 

θνηηεηήο/ήηξηα πηζηνπνηεί ηελ ηδηφηεηά ηνπ/ηεο ζηηο εμεηάζεηο 

πξνζθνκίδνληαο πηζηνπνηεηηθφ θνίηεζεο πνπ έρεη θξνληίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

λα αηηεζεί θαη λα παξαιάβεη απφ ηε Γξακκαηεία.  

Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ απηνί/έο θάζνληαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπο ππνδείμνπλ νη επηηεξεηέο. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

θαζηζκάησλ ζηηο αίζνπζεο δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κηθξή θαη ε δηάηαμε ησλ 

θαζηζκάησλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη ινγηθή θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ εμεηαδφκελσλ, έηζη ψζηε λα κελ είλαη εχθνιε ε ζπλνκηιία θαη ε 

ζπλεξγαζία. Σην έδξαλν ηνπ θνηηεηή δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ θαζφινπ 
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βηβιία (εθηφο αλ ε εμέηαζε πξνβιέπεηαη λα δηεμάγεηαη κε αλνηθηά βηβιία), 

ηζάληεο, θαζεηίλεο ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν.  

Τα θηλεηά ηειέθσλα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα είλαη θιεηζηά θαη 

ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζηα έδξαλα ηεο εμέηαζεο. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο δελ 

επηηξέπεηαη λα θάλνπλ δηάιεηκκα θαηά ηελ ψξα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, νχηε 

λα βγνπλ απφ ηελ αίζνπζα, πξηλ παξαδψζνπλ νξηζηηθά ην γξαπηφ ηνπο, εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη πάληα ππφ ηελ επίβιεςε επηηεξεηή.  

Δπίζεο, πξηλ δνζνχλ ηα ζέκαηα, γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα 

ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε αληηγξαθήο ή ζπλνκηιίαο ή 

ζπλεξγαζίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, 

ηελ νξζή επηηήξεζε θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ηελ επζχλε έρεη ν/ε εθάζηνηε 

επηηεξεηήο/ήηξηα. Ο/Η επηηεξεηήο/ήηξηα κπνξεί ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε 

λα κνλνγξάςεη ή λα πάξεη ην γξαπηφ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ αληηγξάθνπλ ή 

ζπλνκηινχλ (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ) ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

αληηβαίλεη ζηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην 

γξαπηφ ηνπο κεδελίδεηαη. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο απηνί/απηέο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επφκελεο εμεηάζεηο πνπ ηνπο δίλεηαη απηφ ην δηθαίσκα. 

Δάλ έλαο/κία θνηηεηήο/ήηξηα επηζπκεί λα ξσηήζεη θάηη (ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα κελ είλαη ζρεηηθφ πξνο ηελ χιε), ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηνλ/ζηελ 

επηηεξεηή/ηξηα. Δάλ ν/ε επηηεξεηήο/ήηξηα θξίλεη φηη κπνξεί λα απαληήζεη, 

ζα απαληήζεη πξνθνξηθά κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα αθνπζηεί θαη απφ άιινπο 

θνηηεηέο/ήηξηεο. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο ελεκεξψλνληαη επίζεο φηη ηα θχιια ησλ 

ζεκάησλ ζα δηαλεκεζνχλ κε νξαηή ηελ άγξαθε πιεπξά ηνπο θαη φηη κέρξη λα 

δνζεί επηζήκσο ε έλαξμε ηεο εμέηαζεο, δελ επηηξέπεηαη λα ηα θνηηάμνπλ, ελψ 

ακέζσο κφιηο δνζεί επηζήκσο ε ιήμε ηεο εμέηαζεο, φινη νη θνηηεηέο/ήηξηεο ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ λα γξάθνπλ.  

Μεηά ηε δηαλνκή ησλ ζεκάησλ θαη θχιισλ ζε θφιιεο ηηο νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο γηα λα γξάςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, 

αλαθνηλψλεηαη επηζήκσο ε έλαξμε, ε ιήμε θαη ε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ζηνλ 

πίλαθα (εθφζνλ ππάξρεη). Αθνινχζσο, νη θνηηεηέο/ήηξηεο κπνξνχλ λα 

θνηηάμνπλ ηα ζέκαηα θαη λα μεθηλήζνπλ λα γξάθνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο δελ επηηξέπνληαη επεμεγήζεηο – δηεπθξηλίζεηο θαη απηφ δηφηη πξέπεη 

λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη εμεηαδφκελνη θνηηεηέο/ήηξηεο, ζε νπνηαδήπνηε 

αίζνπζα, έρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε. Οπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή 

επεμεγήζεηο έρνπλ θξηζεί απαξαίηεηεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζην έληππν ησλ 

ζεκάησλ. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ 

ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε δηδάζθνληα/νπζα φηη πξέπεη λα δνζνχλ νξηζκέλεο 

δηεπθξηλίζεηο, απηέο ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ήηξηεο ζε φιεο 

ηηο αίζνπζεο.  

Σε θάζε πεξίπησζε, νξίδεηαη έλαο ειάρηζηνλ ρξφλνο παξακνλήο ζηελ αίζνπζα 

πξηλ απφ ηνλ νπνίν θαλέλαο/θακία θνηηεηήο/ηξηα δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη 

νξηζηηθά απφ ηελ αίζνπζα, ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη εμεηάζεηο (π.ρ. ζην 1/3 

ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ψξαο εμεηάζεσλ). Δπηπιένλ, θαλέλαο/θακία 

θνηηεηήο/ηξηα δελ κπνξεί λα πξνζέιζεη ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ησλ 



13 
 

εμεηάζεσλ κεηά απφ ηελ παξέιεπζε 15 ιεπηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εμεηάζεσλ. Κάζε κηα ψξα ππελζπκίδεηαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ήηξηεο ν ρξφλνο 

πνπ ηνπο απνκέλεη έσο ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο. Τν ίδην γίλεηαη ζηα 15 ιεπηά θαη 

ζηα 5 ιεπηά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο.   

Τα θηλεηά ηειέθσλα κειψλ ΓΔΠ θαη επηηεξεηψλ πξέπεη λα είλαη αλνηθηά (ζε 

δφλεζε) γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο/ηξηα ή κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ αληηκεησπίζεη πξφβιεκα.  

Ο Κνζκήηνξαο, ν Πξφεδξνο ή κέιε ηεο Κνζκεηείαο, δχλαληαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο φπνπ δηεμάγνληαη νη εμεηάζεηο. 

 

ε) Γηαρείξηζε γξαπηψλ  

 

Ο/Η θάζε επηηεξεηήο/ήηξηα παξαιακβάλεη ηα γξαπηά πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο θνηηεηέο/ήηξηεο πνπ επηηήξεζε θαη ηα παξαδίδεη ζηνλ/ζηελ 

ππεχζπλν/ε δηδάζθνληα/νπζα ή ζηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ηα δηνξζψζνπλ.  

Οη ππεχζπλνη δηδάζθνληεο νθείινπλ α) λα δηνξζψζνπλ ηα γξαπηά θαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ αμηνιφγεζε, β) λα θαηαρσξήζνπλ ηνπο βαζκνχο ζην 

ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηνπ Τκήκαηνο/Ιδξχκαηνο θαη γ) λα ππνγξάςνπλ 

ηελ εθηππσκέλε θαηάζηαζε βαζκνινγίαο φηαλ απηή εθδνζεί απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.  

Η δηαδηθαζία εμέηαζεο, βαζκνιφγεζεο θαη θαηαρψξεζεο ηεο βαζκνινγίαο 

ζην ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κέζα ζε 4 

εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 3 εβδνκάδεο ην αξγφηεξν απφ ηε 

ιήμε ησλ εμεηάζεσλ, κε βάζε ην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

Σπληζηάηαη ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ βαζκνινγνχλ, λα θάλνπλ ηηο δηνξζψζεηο 

πάλσ ζην γξαπηφ, ψζηε λα είλαη άκεζα δπλαηή ε ηεθκεξίσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζε πεξίπησζε πνπ δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο ν/ε εμεηαδφκελνο/ε. Τα 

γξαπηά θξαηνχληαη απφ ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε δηδάζθνληα/νπζα γηα έλα 

ρξφλν.  

Οη θνηηεηέο/ήηξηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην βαζκφ πνπ 

έιαβαλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ησλ 

εμεηάζεσλ.  

Σε πεξίπησζε ζνβαξψλ απνθιίζεσλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ην 

ζέκα κπνξεί, κεηά απφ εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ, λα παξαπεκθζεί ζηε 

Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ή/θαη ζηελ Κνζκεηεία ηεο Σρνιήο. Μεηά ηελ έιεπζε 

ηξηψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ζηηο νπνίεο θάπνηνο/α θνηηεηήο/ηξηα δελ έρεη 

ιάβεη πξνβηβάζηκν βαζκφ, δηθαηνχηαη λα αηηεζεί εμέηαζεο απφ εμεηαζηηθή 

επηηξνπή. 
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ζη) Καλνληζκφο Δμεηάζεσλ  

 

Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζνη θαλφλεο:  

1. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θέξνπλ καδί ηνπο ζηηο εμεηάζεηο 

ηελ αθαδεκατθή ηνπο ηαπηφηεηα ή πηζηνπνηεηηθφ θνίηεζεο ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπο (αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, 

δηαβαηήξην, θηι.).  

2. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο νθείινπλ λα εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο ησλ εμεηάζεσλ 

κφλν κεηά απφ ηελ άδεηα ησλ επηηεξεηψλ θαη λα θάζνληαη ζηε ζέζε πνπ ζα 

ηνπο ππνδεηρζεί.  

3. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο επηηξέπεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο κφλν 

ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή χιε. Βηβιία, ιεμηθά, ζεκεηψζεηο, άξζξα, 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαηαρψξεζεο θ.α. δελ επηηξέπνληαη εθηφο εάλ ν/ε 

εηζεγεηήο έρεη δψζεη ζρεηηθή νδεγία. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

θνηηεηήο/ήηξηα έρεη καδί ηνπ έλα ηέηνην αληηθείκελν ζα πξέπεη λα ην 

παξαδψζεη ζηνλ/ζηελ επηηεξεηή/ηξηα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ.  

4. Οη θνηηεηέο/ήηξηεο νθείινπλ λα βξίζθνληαη, ηνπιάρηζηνλ 15΄ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ, έμσ απφ ηελ αίζνπζα θαη λα εηζέιζνπλ ζε απηή κε ηελ 

άδεηα ησλ επηηεξεηψλ.  

5. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ αίζνπζα κε θαγψζηκα ή πνηά (εμαηξείηαη ην 

λεξφ).  

6. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο νθείινπλ λα 

αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ 

θαζψο θαη ησλ επηηεξεηψλ (ρξνληθή δηάξθεηα, πέξαο ησλ εμεηάζεσλ θ.α.).  

7. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ 

απελεξγνπνηεκέλν ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Δπίζεο, νθείινπλ λα 

απνθεχγνπλ λα πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ απφ ην γξαπηφ άιινπ 

εμεηαδφκελνπ ή λα επηρεηξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινλ εμεηαδφκελν κε 

νπνηαλδήπνηε ηξφπν θαη γεληθά λα δεκηνπξγνχλ αλαζηάησζε ζηε αίζνπζα.  

8. Καηά ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ νη θνηηεηέο/ήηξηεο ππνρξεσηηθά ζηακαηνχλ 

λα γξάθνπλ θαη νθείινπλ λα παξακείλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο κέρξη λα 

ζπιιερζνχλ ηα γξαπηά θαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ αίζνπζα κφλν κεηά ηελ 

άδεηα ησλ επηηεξεηψλ.  

 

Η κε ηήξεζε ή παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ θαλνληζκψλ κπνξεί λα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ απνβνιή απφ ηελ αίζνπζα ή θαη ην κεδεληζκφ ηνπ γξαπηνχ. 

 

 

 

 

 


