
Κανόνες συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Εαρινού 

Εξαμήνου 2019-2020 

Δήλωση συμμετοχής 
Οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα, δηλαδή έχουν δηλώσει το μάθημα στην 

ηλεκτρονική γραμματεία (egram) πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις 

του εαρινού εξαμήνου (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία). Η δήλωση είναι  απαραίτητη για τον 

σωστό προγραμματισμό των εξετάσεων. Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του κάθε μαθήματος 

γίνεται με την εγγραφή του φοιτητή, στο συγκεκριμένο μάθημα, στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» που έχει δημιουργηθεί στην διεύθυνση https://exams.civil.ihu.gr . Η 

εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί και δήλωση συμμετοχής σε αυτό. Οι εγγραφές στα 

μαθήματα θα είναι ανοικτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το διάστημα των εγγραφών για κάθε 

μάθημα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά την λήξη δεν είναι δυνατή καμία 

εκπρόθεσμη εγγραφή, για κανένα λόγο. 

Κατά την εγγραφή του φοιτητή σε ένα μάθημα στην  «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών», στην σελίδα με το πλήκτρο «Εγγραφή», παρουσιάζεται ο τρόπος εξέτασης του 

μαθήματος καθώς και οι τυχόν επιπλέον όροι/απαιτήσεις για την εξέταση συγκεκριμένου μαθήματος 

(π.χ. η εγκατάσταση στον Η/Υ του φοιτητή κάποιου συγκεκριμένου λογισμικού).  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγγραφή ενός φοιτητή στο μάθημα αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 

Ν.1599/1986) του φοιτητή ότι: 

 Δηλώνει ότι θα συμμετέχει στην εξέταση του μαθήματος. 

 Δηλώνει ότι έχει διαβάσει, αποδέχεται πλήρως και συναινεί σε όσα αναφέρονται στην 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ (συνεδρίαση 15/27-05-2020)  για την εξ 

αποστάσεως εξέταση. (Διαβάσετε την απόφαση). 

 Δηλώνει ότι έχει διαβάσει, αποδέχεται πλήρως και συναινεί σε όλα όσα αναφέρονται στο 

παρόν κείμενο. 

 Δηλώνει ότι έχει διαβάσει, αποδέχεται πλήρως και συναινεί σε όλους τους τυχόν επιπλέον 

όρους/απαιτήσεις του μαθήματος. 

Κατά την εγγραφή του στα μαθήματα της «Πλατφόρμας Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» 

ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει ώστε στο προφίλ του να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό του (με 

κεφαλαία ελληνικά) όπως ακριβώς αυτό εμφανίζεται στην ηλεκτρονική γραμματεία (egram) 

Μετά την λήξη των εγγραφών του κάθε μαθήματος στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών» θα διενεργηθεί, από τον διδάσκοντα, έλεγχος των εγγεγραμμένων φοιτητών με τις 

δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία (egram). Αν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει 

δηλώσει το μάθημα  στην ηλεκτρονική γραμματεία, θα ακυρωθεί η εγγραφή του.  
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Τρόποι εξέτασης 
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) Web camera ή/και 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). 

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

 η Web camera ή το smartphone θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των εξεταζομένων. Αν 

χρησιμοποιηθεί Web camera, αυτή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με καλώδιο τουλάχιστον 

2,5m (θα απαιτηθεί αγορά καλωδίου επέκτασης) έτσι ώστε να τοποθετηθεί σε απόσταση, για 

να έχει πλήρες οπτικό πεδίο του χώρου εξέτασης.  

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

Safe Exam Browser έκδοση 3.0 

(https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.0/SEB_3.0.0.151_SetupBundle.exe/down

load ) 

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

εξ αποστάσεως εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. 

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 
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πληροφορίες για τις εξετάσεις, 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. 

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, η web camera ή/και το smartphone που χρησιμοποιούνται 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. 

Η web camera ή το smartphone που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 

τέτοια θέση 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». 

Ο φοιτητής μπαίνει αρχικά στο μάθημα στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών». Εκεί θα βρει τον υπερσύνδεσμο (link) για την σύνδεση του με το zoom. Η σύνδεση θα 

γίνει με τον Η/Υ ή το smartphone, ανάλογα με τις οδηγίες. 

Με την σύνδεση του στο zoom τοποθετείται αυτόματα σε μία «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 είναι το πραγματικό του ονοματεπώνυμο 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 
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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 

για τον επαναπρογραμματισμό της εξέτασης, αν αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα με τον τρόπο της 

εξέτασης. 

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, ο φοιτητής 

αποβάλλεται άμεσα από την αίθουσα, χωρίς συζήτηση, ενημερώνεται ο διδάσκων, 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 μηδενίζεται σε όλα τα μαθήματα που έδωσε εξ 

αποστάσεως στην παρούσα εξεταστική. 

 

Φοιτητές που δικαιούνται προφορική εξέταση 
Στα μαθήματα που εξετάζονται με γραπτή εξέταση, οι φοιτητές που δικαιούνται διαφορετικού τύπου 

εξέταση (δυσλεξία ή αλλά προβλήματα αδυναμίας γραπτής εξέτασης) και έχουν καταθέσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο 

μάθημα στην «Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» και στην συνέχεια να 

αποστείλουν e-mail στον διδάσκοντα για να κανονίσουν την διαδικασία εξέτασης τους.  


