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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2022-2023 
 

Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ από Σπίηη 13/12/2022 έωρ Πέμπηη 
15/12/2022 ζηελ αίθοςζα 117 ζηνλ 1ν όξνθν ηνπ παιαηνύ θηεξίνπ ζηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Πεινπνλλήζνπ ζηνλ Αληηθάιακν. 
 

Ππόγπαμμα εξεηάζεων 
Τξίηε 13/12/2022  ώξα 10.00 πκ  Γεληθή θαη Αλόξγαλε Χεκεία 
Τεηάξηε 14/12/2022  ώξα 10.00 πκ  Βηνινγία Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ 

Πέκπηε 15/12/2022  ώξα 10.00 πκ Μαζεκαηηθά Ι  
 

Οδηγίερ για ηην διεξαγωγή ηων καηαηακηηπίων εξεηάζεων . 
 Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο θάζε ππνςεθίνπ πξνζθνκίδεηαη από απηόλ 

δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν επίζεκν δεκόζην έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηεο 
ηαπηόηεηάο ηνπ. 
 Καηά ηελ πξώηε εκέξα ησλ εμεηάζεσλ νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα βξίζθνληαη 

ζην ρώξν ησλ εμεηάζεσλ κία (1) ώξα λσξίηεξα. Τηο ππόινηπεο εκέξεο, ππνρξενύληαη λα 
πξνζέξρνληαη κηζή ώξα (30 ιεπηά) λσξίηεξα. 
 Χξσκαηηζηά κειάληα, εθηόο ηνπ κπιε θαη ηνπ καύξνπ, θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν αλαγλώξηζεο ζην γξαπηό δνθίκην απνθιείνπλ ην γξαπηό από ηε βαζκνιόγεζε. 
 Κάζε ππνςήθηνο πνπ εγθαηαιείπεη ηελ αίζνπζα παξαδίδεη ην γξαπηό ηνπ θαη δελ 

έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εμέηαζεο. Καη' εμαίξεζε, κόλν γηα ιόγνπο 
πγείαο επηηξέπεηαη νιηγόιεπηε εγθαηάιεηςε ηεο αίζνπζαο θαη κόλν κε ηε ζπλνδεία 

επηηεξεηή. 
 Γελ επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ν ππνςήθηνο ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ έρνληαο καδί 

ηνπ βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηώκαηα ή άιια αληηθείκελα εθηόο από απηά πνπ επηηξέπνληαη 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Καηαηάμεσλ. Σε απηόλ πνπ αξλείηαη λα παξαδώζεη 
ηα απαγνξεπκέλα αληηθείκελα, ν επηηεξεηήο πνπ ειέγρεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ 
απαγνξεύεη ηελ είζνδν. Ο εμεηαδόκελνο πνπ έρεη καδί ηνπ ζεκεηώζεηο ζρεηηθέο κε ην 
εμεηαδόκελν κάζεκα ή αληηθείκελν άιιν από απηά πνπ επηηξέπνληαη ή αληηγξάθεη ή 
απνπεηξάηαη λα αληηγξάςεη ή ρξεζηκνπνηεί θάζε είδνπο κέζν ππνθινπήο ή ζπλεξγεί ζηελ 

ηέιεζε ηέηνησλ πξάμεσλ απνθιείεηαη εληειώο από ηηο εμεηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ζην δνθίκην απξεπείο εθθξάζεηο, ην 
δνθίκηό ηνπ απνθιείεηαη από ηε δηαδηθαζία βαζκνιόγεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε δελ 
επηηξέπεηαη νη ππνςήθηνη λα θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηά ηειέθσλα ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Ο ππνςήθηνο πνπ δνιηεύεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ή εκπνδίδεη κε 
αλππαθνή ή αηαμία ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ 
εμέηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
 Σην γξαπηό δνθίκην, νη ελδείμεηο κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ ειέγρνληαη 

από ηνπο επηηεξεηέο θαη θαιύπηνληαη από ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην κε ηελ επζύλε ησλ 

επηηεξεηώλ θαηά ηξόπν απόιπην θαη αδηαθαλή, ηελ ώξα πνπ παξαδίδεηαη θάζε γξαπηό 
δνθίκην. 
 Οη επηηεξεηέο κεηαθέξνπλ ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα παξαδίδνπλ 

ζηελ Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη λα 
παξαδνζνύλ ηα δνθίκηα ζηνπο δύν βαζκνινγεηέο ηαπηόρξνλα ή ζην δεύηεξν βαζκνινγεηή 
πξηλ λα έρεη θαιπθζεί ν βαζκόο ηνπ πξώηνπ βαζκνινγεηή. Η θάιπςε ηνπ βαζκνύ γίλεηαη 
από ππάιιειν πνπ ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ. 
 Η δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη ζηελ 1 ώξα θαη 30 ιεπηά 
 Δπαλεμέηαζε ή αλαζεώξεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ ησλ ππνςεθίσλ δελ 

επηηξέπεηαη. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα γξαπηά δνθίκηά ηνπο ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ζε απηνύο ησλ αηηεζέλησλ αληηγξάθσλ ηνπο. 
 Τα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο. 
 Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζα αλαθνηλώζεη ηηο εκεξνκελίεο εγγξαθήο ησλ 

θαηαηαζζόκελσλ. 
    
 


