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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  
ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 
 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο ΤΨΣ το Ακαδ. Έτος 2020-2021 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα: 
 

Μάθημα Ημέρα Ημερομηνία Ώρα 
Εργαστήρια 
(1ος όροφος) 

Ψηφιακή Σχεδίαση Δευτέρα 24/5/2021 11:00 – 13:00 3 και 4 

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Τρίτη 25/5/2021 11:00 – 13:00 3 και 4 

Διακριτά Μαθηματικά Τετάρτη 26/5/2021 11:00 – 13:00 3 και 4 

Οι χώροι των εργαστηρίων 3 και 4 βρίσκονται στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου εργαστηρίων του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι δύο (2) ώρες. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι: 

 Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους.  

 Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 

 Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων σι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των 
εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται 
μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

 Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Δεν επιτρέπεται 
το διορθωτικό υγρό (blanco) και το μη μόνιμο μελάνι (επιτρέπεται μελάνι διαρκείας). 

 Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 
οποιασδήποτε μορφής. 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) για τον υπολογισμό 
πράξεων στις ασκήσεις. 

 Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα 
να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται 
ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. 

 Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, 
τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα 
αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.  
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 Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο 
άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί 
κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από 
τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο 
δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Ο 
υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους 
επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά 
τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. 

 Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια τους το οποίο περιλαμβάνει και τη 
χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. 

 Κατά τη διενέργεια των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, 
όπως αυτά καθορίζονται στην με αρ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α  (Β΄3707),  στο άρθρο 20 της 
Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4810),  Δ1α/Γ.Ποικ.26380/24.4.2021 ΚΥΑ (Β΄1682) και 
στην Δ1α/Γ.Ποικ.2859/7.5.2021 ΚΥΑ (Β΄1866) και εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

α) η είσοδος των εξεταζόμενων στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων επιτρέπεται μόνο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ1α/Γ.Ποικ.26380/24.4.2021 ΚΥΑ (Β΄1682), με την επίδειξη 
χειρόγραφης δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου η οποία υπογράφεται από τον 
εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης της ΚΥΑ. Οι εξεταζόμενοι θα φέρουν όλες 
τις ημέρες των εξετάσεων τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος την οποία θα 
επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο χώρο των εξετάσεων Όμοια υποχρέωση υφίσταται 
και για το κάθε είδους προσωπικό που θα απασχοληθεί με φυσική παρουσία με τις εξετάσεις  

β) υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, 
τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές 

γ) οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση των δύο εργαστηρίων πληροφορικής 
(3 και 4) στο νέο κτίριο εργαστηρίων του ΤΨΣ ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων 

δ) επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων, 

ε) τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες 
εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν 
καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας. 


