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ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΧΟΛΗ 

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2022-2023 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

Μάθημα Ημερομηνία Ϊρα Αίθουσα 

Εισαγωγή στον 
Προγραμματισμό 
με C, C++ 

Παραςκευι 16 Δεκεμβρίου 2022 09:30 – 11:30 A2 

Διακριτά 
Μαθηματικά 

Παραςκευι 16 Δεκεμβρίου 2022 12:00 – 14:00 A2 

Ψηφιακή 
χεδίαση 

Παραςκευι 16 Δεκεμβρίου 2022 15:00 – 17:00  A2 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

1. Για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ κάκε υποψθφίου προςκομίηεται δελτίο αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ ι άλλο επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτάσ του/τθσ.  

2. Κατά τθν θμζρα των εξετάςεων οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να βρίςκονται ςτο χϊρο των 

εξετάςεων μιςι ϊρα (30 λεπτά) νωρίτερα.  

3. Χρωματιςτά μελάνια, εκτόσ του μπλε και του μαφρου, και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο 

αναγνϊριςθσ ςτο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τθ βακμολόγθςθ.  

4. Κάκε υποψιφιοσ που εγκαταλείπει τθν αίκουςα παραδίδει το γραπτό του και δεν ζχει 

δικαίωμα να επανζλκει για τθ ςυνζχιςθ τθσ εξζταςθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, μόνο για λόγουσ 

υγείασ επιτρζπεται ολιγόλεπτθ εγκατάλειψθ τθσ αίκουςασ και μόνο με τθ ςυνοδεία 

επιτθρθτι.  

5. Δεν επιτρζπεται να ειςζλκει ο υποψιφιοσ ςτθν αίκουςα των εξετάςεων ζχοντασ μαηί του 

βιβλία, τετράδια, ςθμειϊματα ι άλλα αντικείμενα εκτόσ από αυτά που επιτρζπονται 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδϊςει 

τα απαγορευμζνα αντικείμενα, ο επιτθρθτισ που ελζγχει τθν προςζλευςθ των υποψθφίων 

απαγορεφει τθν είςοδο. Ο εξεταηόμενοσ που ζχει μαηί του ςθμειϊςεισ ςχετικζσ με το 

εξεταηόμενο μάκθμα ι αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρζπονται ι αντιγράφει ι 

αποπειράται να αντιγράψει ι χρθςιμοποιεί κάκε είδουσ μζςο υποκλοπισ ι ςυνεργεί ςτθν 

τζλεςθ τζτοιων πράξεων αποκλείεται εντελϊσ από τισ εξετάςεισ του ςυγκεκριμζνου 

μακιματοσ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αναγράφει ςτο δοκίμιο απρεπείσ εκφράςεισ, 

το δοκίμιό του αποκλείεται από τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ δεν 

επιτρζπεται οι υποψιφιοι να φζρουν μαηί τουσ κινθτά τθλζφωνα ι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 

οποιαςδιποτε μορφισ. Ο υποψιφιοσ που δολιεφει με οποιοδιποτε τρόπο ι εμποδίηει με 

ανυπακοι ι αταξία τθν ομαλι διεξαγωγι των εξετάςεων αποκλείεται από τθν περαιτζρω 

εξζταςθ ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 
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   Δ. ΧΑΡΣΗ ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Α2 

 


