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ΑΝΩΣΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 
 
 

Κανονιςμοί και Οδθγίεσ προσ τουσ Φοιτθτζσ για τισ Εξ Αποςτάςεωσ Σελικζσ Εξετάςεισ 
 
Οι φοιτθτζσ πρζπει να ακολουκιςουν πιςτά τουσ πιο κάτω κανονιςμοφσ και οδθγίεσ. 
 
1. Ο κάκε φοιτθτισ πριν τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου και το αργότερο μζχρι τθν 

Σρίτθ 02/06/2020, κα πρζπει να ςτείλει θλεκτρονικά υπεφκυνθ διλωςθ για τθ ςυμμετοχι 
του ςτισ τελικζσ εξετάςεισ ςτο info@hhic.moec.gov.cy, σπόψη κας Νάγιας Τσιακούρη (δείτε 
Ραράρτθμα I).  Σονίηεται ότι δεν κα επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ αν δεν 
υποβλθκεί ζγκαιρα θ εν λόγω διλωςθ.  
 

2. Oκάκε φοιτθτισ κα πρζπει να βεβαιωκεί ζγκαιρα και πριν από τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ 
ότι  κα βρίςκεται ςε κατάλλθλο χϊρο για τθν εξζταςθ. Στον χϊρο πρζπει να υπάρχει καλι 
ςφνδεςθ με το διαδίκτυο, ο φοιτθτισ να είναι απομονωμζνοσ και να μθν υπάρχει κόρυβοσ 
ι άλλεσ παρεμβολζσ.  

 
3. Ο κάκε φοιτθτισ πρζπει να βεβαιωκεί ζγκαιρα και πριν από τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ ότι 

ζχει απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Moodle και ςτθν 
εφαρμογι Skype. Σε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο αυτό ο φοιτθτισ αντιμετωπίηει 
κάποιο πρόβλθμα, παρακαλϊ να ενθμερϊςει τον κ. Ρ. Μερκοφρθ Κακθγθτι Ρλθροφορικισ 
pmerkouris@hhic.moec.gov.cy και ςτα τθλζφωνα 22404854, 22404800. Δείτε οδθγίεσ για 
τεχνικά κζματα ςτο τζλοσ των Κανονιςμϊν.  
 

4. Βάςει των δθλϊςεων ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςτισ τελικζσ εξετάςεισ κα δθμιουργθκοφν 
ςυνδζςεισ με τθν εφαρμογι Skype που κα ςασ ςταλοφν από τον Κακθγθτι/Εκπαιδευτι 
πριν από τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ.  
 

5. Τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να ςυνδζονται θλεκτρονικά τουλάχιςτον 15 
λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ. Παρουςίεσ κα ςθμειϊνονται ςε αυτό το χρονικό 
διάςτθμα, δθλαδι μζχρι τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ. Σονίηεται ότι θ κακυςτζρθςθ ςτθν 
ςφνδεςθ μετά από τθν ζναρξθ, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ ςυμμετοχι του φοιτθτι ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ.  
 

6. Η εξζταςθ ακουςτικισ κατανόθςθσ (listening comprehension) ςτα μακιματα ξζνων 
γλωςςϊν  κα πραγματοποιείται κατά τα πρϊτα 15 λεπτά τθσ εξζταςθσ, ϊςτε οι φοιτθτζσ 
να ςυνεχίςουν απρόςκοπτα για τθν ολοκλιρωςθ των υπόλοιπων ενοτιτων του 
εξεταςτικοφ δοκιμίου. 
 

7. Οι φοιτθτζσ πρζπει να ενεργοφν πάντοτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των διδαςκόντων. Για το 
ςκοπό αυτό ο κάκε κακθγθτισ/εκπαιδευτισ κα προγραμματίςει μια ςυνάντθςθ μζςω 
Skype με τουσ φοιτθτζσ πριν τθν θμζρα διενζργειασ τθσ εξζταςθσ, όπου κα ςασ εξθγιςει 
τθ διαδικαςία τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ και κα επιλφςει οποιεςδιποτε απορίεσ ζχετε.  
 

8. Ανάλογα με τθ μορφι τθσ εξζταςθσ και τισ οδθγίεσ από τουσ διδάςκοντεσ, οι φοιτθτζσ κα 
πρζπει να ζχουν μπροςτά τουσ το κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό π.χ. ςθμειϊςεισ, 
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εγχειρίδια, κακϊσ και τον απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό όπωσ υπολογιςτικι μθχανι. Οι 
ςθμειϊςεισ και το εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
εξαμινου (ςυμβατικι και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία) και το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί από 
τουσ φοιτθτζσ κατά τθν εξζταςθ εξακολουκεί να είναι αναρτθμζνο ςτθν πλατφόρμα  
Moodle.  
 

9. Οι τελικζσ εξ αποςτάςεωσ εξετάςεισ κα πραγματοποιθκοφν τθν περίοδο 9 Ιουνίου 2020 
μζχρι τισ 10 Ιουλίου 2020. Η εξζταςθ κα ζχει διάρκεια 2 ϊρεσ. Οι μζρεσ και ϊρεσ των 
εξετάςεων του για το κάκε μάκθμα και τμιμα, φαίνονται ςτο πρόγραμμα τελικϊν 
εξετάςεων το οποίο ζχει δθμοςιευτεί.  
 

10. Σο εξεταςτικό δοκίμιο κα αναρτάται ςτθν πλατφόρμα  Moodle από τον 
κακθγθτι/εκπαιδευτι ακριβϊσ τθν ϊρα ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ με χρονικό περικϊριο 
υποβολισ τον χρόνο λιξθσ τθσ εξζταςθσ (μετά από δφο ϊρεσ).  Δεν κα γίνεται αποδεκτι θ 
υποβολι εξεταςτικοφ δοκιμίου μετά τον εν λόγω χρόνο. 
 

11. Οι φοιτθτζσ μποροφν να απαντιςουν το εξεταςτικό δοκίμιο με τισ ακόλουκεσ 
εναλλακτικζσ επιλογζσ:   

 πλθκτρολογϊντασ τισ απαντιςεισ ςτο ίδιο το εξεταςτικό δοκίμιο, ςθμειϊνοντασ το 
ονοματεπϊνυμο και το τμιμα τουσ  

ι 

 γράφοντασ τισ απαντιςεισ τουσ ςε λευκό χαρτί ςτο οποίο κα ςθμειϊνεται το 
ονοματεπϊνυμό, το τμιμα τουσ και ο αρικμόσ τθν κάκε άςκθςθσ/ερϊτθςθσ ςε κάκε 
φφλλο απαντιςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι (των χειρόγραφων απαντιςεων) κα πρζπει 
να αποςτζλλεται ευκρινι φωτογραφία των απαντιςεων τουσ με ευανάγνωςτα 
γράμματα 

 

12. Η υποβολι του εξεταςτικοφ δοκιμίου μπορεί να γίνει είτε μζςω τθσ πλατφόρμασ Moodle, 

είτε να ςταλεί ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του διδάςκοντα. Οι υποβολζσ πρζπει να 

αποςτζλλονται το αργότερο μζχρι το τζλοσ του χρόνου τθσ διαδικτυακισ εξζταςθσ. 

Σονίηεται ότι δεν κα γίνονται αποδεκτοί άλλοι τρόποι υποβολισ του εξεταςτικοφ 

δοκιμίου εκτόσ από τουσ πιο πάνω οφτε κα γίνονται αποδεκτά δοκίμια που ζχουν ςταλεί 

με θλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά τον χρόνο λιξθσ τθσ εξζταςθσ. 

 

13. Κατά τθ διάρκεια τθσ κάκε εξζταςθσ τα κινθτά τθλζφωνα κα πρζπει να είναι 
απενεργοποιθμζνα. 
 

14. Κατά τθ διάρκεια τθσ κάκε εξζταςθσ απαγορεφεται οποιαδιποτε 

επικοινωνία/ςυνεργαςία με άλλουσ φοιτθτζσ ι πρόςωπα. Κανζνασ φοιτθτισ δεν 

δικαιοφται να  χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε ακζμιτα μζςα για τισ απαντιςεισ του 

εξεταςτικοφ δοκιμίου κατά τθν εξζταςθ. Συχόν παραβίαςθ κα κεωρθκεί ωσ δόλοσ και το 

εξεταςτικό δοκίμιο του φοιτθτι κα μθδενίηεται. 

 
15. Οι φοιτθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ και όταν αυτό τουσ ηθτθκεί από 

τον διδάςκοντα, να ζχουν τθ δεδομζνθ ςτιγμι ανοικτι τθν κάμερα για ζλεγχο.  
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Φοιτθτζσ οι οποίοι δεν ςυμμορφϊνονται με τουσ Κανονιςμοφσ και τισ οδθγίεσ των 
διδαςκόντων ι/και που κα επιχειριςουν να αντιγράψουν ι να πάρουν βοικεια από 
άλλο πρόςωπο, κα μθδενίηονται ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ και ςτθ ςυνζχεια κα 
κλθκοφν ενϊπιον του Πεικαρχικοφ υμβουλίου με βάςθ τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ 
του Ινςτιτοφτου.  
 

16. Για τουσ φοιτθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ κα παραχωρθκοφν οι προβλεπόμενεσ 

διευκολφνςεισ (περιςςότεροσ χρόνοσ 25 λεπτά κλπ). Σε αυτι τθν περίπτωςθ το εξεταςτικό 

δοκίμιο κα αποςτζλλεται ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του κακθγθτι.  

 

17. Πλεσ οι τελικζσ εξ αποςτάςεωσ εξετάςεισ κα μαγνθτοςκοποφνται και τα αρχεία τθσ 

μαγνθτοςκοπθμζνθσ εξζταςθσ κα παραδοκοφν ςε εξουςιοδοτθμζνο λειτουργό τθσ 

διεφκυνςθσ τα οποία και κα αποκθκευτοφν για ςκοποφσ ελζγχου από τον Φορζα 

Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ τθσ Ανϊτερθσ Εκπαίδευςθσ. 

 
Οδθγίεσ για τεχνικά κζματα: 
 
Για αποφυγι Τεχνικϊν προβλθμάτων  παρατίκενται οι πιο κάτω πρακτικζσ για ομαλι ςφνδεςθ: 

 Ελζγξετε τθ ταχφτθτα διαδικτφου τθσ ςφνδεςισ ςασ μζςω του www.speedtest.net. 

Τα αποτελζςματα τόςο για download όςο και upload πρζπει να εμπίπτουν εντόσ του εφρουσ 
0.5Μbps μζχρι 1-1.5Mbps  

 Ρροτιμιςτε ενςφρματθ ςφνδεςθ  
 Αν θ ενςφρματθ ςφνδεςθ δεν είναι εφικτι, επιβεβαιϊςτε ότι ζχετε καλό ςιμα ςφνδεςθσ 

ςτο wifi (τουλάχιςτον 2 από τισ 3 γραμμζσ ςτθν ζνδειξθ ςφνδεςθσ). 

Μετακινθκείτε πιο κοντά ςτο modem/wifi router αν αυτό βελτιϊνει τθν ζνδειξθ του ςιματοσ 

 Αποφφγετε τθν χριςθ extenders/adapters 
 Ζχετε κλειςτζσ όλεσ τισ εφαρμογζσ chat/video κακϊσ αυτζσ παρεμποδίηουν τθ ςωςτι 

χριςθ κάμερασ και μικροφϊνου από το λογιςμικό με το οποίο κα γίνει θ εξζταςθ. 
Εφαρμογζσ που ζχουν υψθλι πικανότθτα δθμιουργίασ προβλθμάτων είναι μεταξφ άλλων 
WhatsApp, Viber. Κάνετε quit τισ εφαρμογζσ αυτζσ, όχι μόνο Sign Out. 

 Ζχετε κλειςτά οποιαδιποτε άλλα προγράμματα ςτον υπολογιςτι που δεν χρειάηεςτε για 
τθν εξζταςθ. 

Η εξζταςθ κα γίνει με τθν χριςθ του Skype και τθσ πλατφόρμασ Moodle.  

 Κατά τθν ςφνδεςι ςασ ςτθν τθλεδιάςκεψθ, να είναι καταχωρθμζνο το ολοκλθρωμζνο 
όνομά ςασ και τθ φωτογραφία ςασ ςτο προφίλ ςασ όταν κα είςαςτε ςυνδεδεμζνοι.  
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Ραράρτθμα Α 

 
Υπεφκυνθ Διλωςθ 

  
Ανϊτερο Ξενοδοχειακό Ινςτιτοφτο Κφπρου 

  
Εγϊ ο/θ _____________________________________________ με αρικμό ταυτότθτασ 
_________________  φοιτθτισ/φοιτιτρια του τμιματοσ _________ του Ανϊτερου 
Ξενοδοχειακοφ Ινςτιτοφτου Κφπρου δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι ενιμεροσ/θ των Κανονιςμϊν 
και Οδθγιϊν των εξ αποςτάςεωσ τελικϊν εξετάςεων του Ινςτιτοφτου και δεςμεφομαι να τουσ 
τθριςω πιςτά.  Επίςθσ ςυγκατατίκεμαι ςτθν καταγραφι ιχου και εικόνασ τθσ τελικισ 
εξζταςθσ.  
 
Ημερ. _________     Υπογραφι: __________________________________ 
 
 


