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Οι υποψήφιοι/ες όλων των κατηγοριών (κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή απόφοιτοι 

σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών, κλπ.) που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους 

προκειμένου να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις (ακαδ. έτος 2018-2019) 

για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, θα πρέπει να 

γνωρίζουν τα παρακάτω: 

1. Στην είσοδο της αίθουσας των εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος 

των υποψηφίων. 

2. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων προσκομίζεται δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης 

ταυτότητας (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κλπ.). 

3. Την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται 

στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Τις 

επόμενες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) 

νωρίτερα. 

4. Χρήση χρωματιστού μελανιού εκτός του μπλε και του μαύρου, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το 

γραπτό από τη διαδικασία βαθμολόγησής του. 

5. Υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδοντας το γραπτό του/της 

δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει στην αίθουσα για να συνεχίσει την εξέταση. 

Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη 

της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή/τριας. 

6. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων, δεν επιτρέπεται να 

εισέλθει υποψήφιος/α στον εξεταστικό χώρο με βιβλία, τετράδια, σημειώματα, 

ή άλλα αντικείμενα. Ο/η επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των 

υποψηφίων έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στο χώρο σε 

υποψήφιο/α που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα. Ο/η 

εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του/της σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο 

μάθημα ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε 

είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, 

αποκλείεται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε κάθε 

περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι/ες να φέρουν μαζί τους κινητά 

τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. 

7. 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.  

8. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου 

ελέγχονται από τους/τις επιτηρητές/τριες και καλύπτονται πλήρως από τον 

ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών, την ώρα που παραδίδεται 

το γραπτό δοκίμιο. 

9. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, ύστερα από 

απόφαση της Συνέλευσης  του Τμήματος. 

10. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Σε περίπτωση λάθους οι 

υποψήφιοι/ες καλούνται να διαγράψουν με το στυλό το σχετικό 

κομμάτι/κείμενο. 
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