
Ενημέρωςη για τη διενέργεια των 
εξετάςεων προόδου και την 

υποχρεωτική κατάθεςη εργαςιών 
 για το εαρινό εξάμηνο 2023Α 

 Γενικά 

Κανονιςμόσ Σπουδών (άρκρο 10, παρ 4): 

 Παραδίδονται ξεχωριςτζσ καταςτάςεισ βακμολογίασ για Πρόοδο και 
Εργαςία. 

 Η κλίμακα βακμολογίασ ορίηεται από 1 ζωσ 10, ςτρογγυλοποιοφμενθ ςτον 
πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό (χωρίσ δεκαδικά ψθφία).  

 Απουςία καταρτιηόμενου από τθν εξζταςθ ι μθ παράδοςθ εργαςίασ 
βακμολογείται με μονάδα (1). 

 Η επίδοςθ των καταρτιηόμενων ςτθν ατομικι/ομαδικι εργαςία, κακϊσ και 
ςτθν εξζταςθ αποτελεί τον βακμό προόδου (Β.Π.) του εξαμινου ςτο 
μάκθμα. 

 Η τελικι βακμολογία (Τ.Β.) του μακιματοσ διαμορφϊνεται κατά 30% από 
τον βακμό τθσ εξζταςθσ προόδου και 10% από τον βακμό τθσ εργαςίασ. 

 Αν το μάκθμα είναι μικτό (δθλαδι ζχει κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ): 
o πραγματοποιείται ξεχωριςτι εξζταςθ προόδου και ξεχωριςτι 

κατάκεςθ εργαςιϊν ςε κεωρία και εργαςτιριο,  
o κατατίκενται  ςτθ Γραμματεία ξεχωριςτά ζντυπα διλωςθσ κεμάτων 

προόδου και ξεχωριςτά ζντυπα διλωςθσ κεμάτων εργαςιϊν και  
o καταχωροφνται ξεχωριςτζσ βακμολογίεσ για κάκε ζνα από αυτά.  

 Στα κεωρθτικά μακιματα κα πρζπει να υπάρχει πάντα παραδοτζο γραπτό, 
κάτι που δεν απαιτείται ςτα εργαςτθριακά μακιματα. Η εξζταςθ εκεί μπορεί 
να είναι προφορικι με ερωτιματα ι εργαςίεσ που κα βακμολογείτε. 

 Οι εκπαιδευτζσ οφείλουν να εφοδιάςουν ζγκαιρα τουσ καταρτιηόμενουσ με 
τισ απαραίτθτεσ ςθμειϊςεισ μζςω e-class , που αφοροφν ςτθν φλθ που ζχει 
διδαχκεί μζχρι τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ προόδου.  

Χρονοδιάγραμμα  

 Οι πρόοδοι κα πραγματοποιθκοφν ςε ώρεσ μακιματοσ, τισ εβδομάδεσ 
3/4/2023 – 7/4/2023 και  24/4/2023-28/4/2023,  κα ζχουν διάρκεια 1 
διδακτικισ ώρασ και οι βακμολογίεσ κα παραδίδονται εντόσ 3  εργάςιμων 
θμερϊν.  

 Ζωσ και τθν Παραςκευι 17/3/2023  οι εκπαιδευτζσ μποροφν να δθλϊςουν 
με email ςτθ Γραμματεία τυχόν επικυμία τουσ για τθν εβδομάδα 
πραγματοποίθςθσ τθσ εξζταςθσ προόδου  (1θ ι  2θ ).  



 Το πρόγραμμα των εξετάςεων προόδου κα καταρτιςτεί από τθ Γραμματεία 
και κα ανακοινωκεί τθν Τρίτθ 21/3/2023. 

 Η ςυλλογι  των ατομικϊν /ομαδικϊν εργαςιϊν κα ολοκλθρωκεί  ζωσ και τθ 
Δευτζρα  24/4/2023 και θ κατάκεςθ τθσ βακμολογίασ ςτθ Γραμματεία  
μζχρι και τθν Παραςκευι 28/4/2023). 

Υποχρεωτικζσ εργαςίεσ  

 Τα κζματα των υποχρεωτικϊν εργαςιϊν μπορείτε να τα δθλϊςετε άμεςα 
ςτθ Γραμματεία  (αν δεν το ζχετε ιδθ πράξει) ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό 
ζντυπο κεμάτων. 

 Τισ επίςθμεσ καταςτάςεισ βακμολογίασ των εργαςιϊν κα τισ προμθκευτείτε 
από τθ Γραμματεία. 

Εξετάςεισ προόδου 

 Οι εκπαιδευτζσ ςυντάςςουν και προςκομίηουν τα κζματα τθσ εξζταςθσ του 
μακιματοσ μιςι ώρα πριν από τθ διεξαγωγισ των εξετάςεων, τα κζτουν 
υπόψθ του Διευκυντι, ο οποίοσ και τα κεωρεί. Στθ ςυνζχεια αναπαράγονται 
και παραδίδουν ςτουσ καταρτιηόμενουσ για διαπραγμάτευςθ. Διευκρινίςεισ 
επί των κεμάτων δίνουν μόνο γραπτϊσ επί του εντφπου των κεμάτων. 
Περαιτζρω διευκρινιςεισ πρζπει να αποφεφγονται και πρζπει να δίδονται 
κατά προτίμθςθ γραπτϊσ και με νζα κεϊρθςθ τθσ διοίκθςθσ του ΙΕΚ. 
Τα κζματα των εξετάςεων αναγράφονται ςε ειδικό ζντυπο που φζρει τον 
τίτλο του Ι.Ε.Κ.  

 Τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ προςζρχεςτε ςτθ Γραμματεία από τθν οποία 
παραλαμβάνετε εκτόσ του ςυνθκιςμζνου φακζλου του Τμιματοσ και τον 
φάκελο τθσ εξζταςθσ που περιλαμβάνει τθν κατάςταςθ βακμολογίασ προσ 
ςυμπλιρωςθ και τυχόν φωτοτυπίεσ των κεμάτων και κόλλεσ γραπτϊν. 

 Δεν  κα υπάρχουν άλλοι επιτθρθτζσ ςτθν τάξθ πλθν των 
ειςθγθτϊν/εκπαιδευτϊν. 

 Η εξζταςθ περιλαμβάνει τζςςερα (4) κατ’ ελάχιςτον κζματα ανάπτυξθσ ι/και 
είκοςι πζντε (25) κατ’ ελάχιςτον ερωτιςεισ αυτόματθσ διόρκωςθσ, όπωσ 
πολλαπλισ επιλογισ, ςωςτοφ/λάκουσ, αντιςτοίχιςθσ, ερωτιςεισ 
ςυμπλιρωςθσ κενϊν, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον Οδθγό Κατάρτιςθσ 
τθσ ειδικότθτασ 

 Οι απαντιςεισ δίνονται από τουσ καταρτιηόμενουσ ςτο φφλλο ι ςτα φφλλα 
των κεμάτων ι ςε ανεξάρτθτα φφλλα, τα οποία παραδίδονται ςτουσ 
εξεταηόμενουσ ταυτόχρονα με τα κζματα, και ςτα οποία οι εξεταηόμενοι 
ςυμπλθρϊνουν το ονοματεπϊνυμο, τον αρικμό μθτρϊου, τθν ειδικότθτα, το 
εξάμθνο, το τμιμα, το μάκθμα και τθν θμερομθνία εξζταςθσ. 

 Ο ειςθγθτισ αφοφ διαγράψει τα κενά ςτα φφλλα απαντιςεων, μονογράφει 
ςτο τζλοσ των απαντιςεων, καταμετρά τα παραδοκζντα γραπτά και τα 
αντιπαραβάλλει με τθν κατάςταςθ των καταρτιηόμενων που είχαν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςτθν εξζταςθ, πιςτοποιεί τουσ απόντεσ και αναγράφει το 
ονοματεπϊνυμό τουσ εξωτερικά ςτο φάκελο εξετάςεων. 



 Ο ειςθγθτισ προςζρχεται ςτθ Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.  και υπογράφει ςτο 
ςχετικό πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ προκειμζνου να παραλάβει τα 
γραπτά προσ διόρκωςθ. 

 Ο ειςθγθτισ βακμολογεί αρικμθτικά τθν επίδοςθ του καταρτιηόμενου ςε 
κάκε επιμζρουσ κζμα. Στο τζλοσ, αναγράφει τθ ςυνολικι βακμολογία του 
γραπτοφ, ςτο εμπρόςκιο δεξιό άκρο ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και 
υπογράφει. 

 Στθν περίπτωςθ που θ αξιολόγθςθ εργαςτθριακών μακθμάτων 
πραγματοποιείται με προφορικι ι πρακτικι δοκιμαςία, ο ειςθγθτισ 
αναγράφει τθ ςυνολικι βακμολογία μόνο ςε ςχετικι κατάςταςθ  τθν 
υπογράφει και τθν παραδίδει ςτθ Γραμματεία υπογράφοντασ ςτο 
πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ. 

 Ο ειςθγθτισ, εντόσ τριών (3) εργάςιμων θμερών από τθν θμερομθνία 
εξζταςθσ του μακιματοσ, παραδίδει, με πρωτόκολλο παράδοςθσ-
παραλαβισ, τα γραπτά και τθ ςυνοδευτικι κατάςταςθ βακμολογίασ ςτθ 
Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. 

  Καταρτιηόμενοσ, ο οποίοσ αδικαιολόγθτα δεν προςζρχεται ςτισ εξετάςεισ, 
βακμολογείται με μονάδα. Επίςθσ, με μονάδα βακμολογείται το γραπτό των 
καταρτιηόμενων, οι οποίοι, είτε εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ 
εξζταςθσ, είτε με οποιοδιποτε τρόπο αντιγράφουν. 

 Καταρτιηόμενοσ που απουςιάηει δικαιολογθμζνα από τθν εξζταςθ προόδου 
λόγω αςκζνειασ ι άλλου τεκμθριωμζνα ςοβαροφ λόγου, με αίτθςι του που 
υποβάλλεται ςτθν Διεφκυνςθ του Ι.Ε.Κ. εξετάηεται ςε χρόνο και τόπο που 
ορίηεται από τθ Διοίκθςθ του Ι.Ε.Κ. 

 Εξετάηονται προφορικά κατόπιν αίτθςισ τουσ οι καταρτιηόμενοι οι οποίοι 
αποδεδειγμζνα αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ (ςθμειϊνονται με 
αςτερίςκο ςτθν κατάςταςθ βακμολογίασ). Η εξζταςθ γίνεται προφορικά ςτα 
ίδια κζματα παρουςία του Υποδιευκυντι. 

 Όταν ζνα εργαςτθριακό μάκθμα διδάςκεται από περιςςότερουσ του ενόσ 
εκπαιδευτζσ, κακζνασ εξ αυτϊν βακμολογεί αυτοτελϊσ και ο μζςοσ όροσ 
των βακμολογιϊν αυτϊν, ςτρογγυλοποιοφμενοσ αποτελεί το βακμό 
προόδου (Β.Π.) 

 Ο βακμόσ τθσ εξζταςθσ μικτοφ μακιματοσ, είναι ο μζςοσ όροσ των 
επιμζρουσ βακμολογιϊν εξζταςθσ του κεωρθτικοφ και εργαςτθριακοφ 
μζρουσ, ςτρογγυλοποιοφμενοσ. 

 Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των βακμολογιϊν τουσ με ευκφνθ τθσ 
Διοίκθςθσ του Ι.Ε.Κ. ενϊ δεν επιτρζπεται θ αναβακμολόγθςθ.  

 Ο καταρτιηόμενοσ μπορεί να αιτθκεί τθν επίδειξθ του γραπτοφ του δοκιμίου, 
θ οποία πραγματοποιείται παρουςία του Υποδιευκυντι του Ι.Ε.Κ. 


