
Ανακοίνωση για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,  

όπως θα διαπιστώσατε από το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας 

σήμερα, 31/7, οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα διενεργηθούν με ποικίλους τρόπους, 

τόσο από απόσταση όσο και με φυσική παρουσία των εξεταζόμενων σε κάποια 

μαθήματα. Παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας τα ακόλουθα: 

1) H συμμετοχή σας στην εξέταση κάποιου μαθήματος, όπως και αν γίνει αυτή, 

συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους όρους κάτω από τους οποίους θα 

εξεταστεί το μάθημα και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όπως 

περιγράφεται στο σχετικό κείμενο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. Δε χρειάζεται να υποβάλετε κάποια δήλωση.  

 

2) Λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος θα ανακοινωθούν από 

τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

χρησιμοποιεί για το μάθημα (eclass, elearn). 

 

3) Για τις εξετάσεις που απαιτούν φυσική παρουσία των εξεταζόμενων, το 

Πανεπιστήμιο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με βάση τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον Κορωνοϊό SARS-COV-2. Χρειάζεται όμως και η δική 

σας συμμόρφωση στους σχετικούς κανόνες, για την προστασία όλων μας: 

 

 Αποφύγετε τη μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο σε περίπτωση που 

παρουσιάσετε πυρετό ή συμπτώματα όπως βήχα (συνήθως ξηρός αλλά 

μπορεί και με απόχρεμψη), λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, κρυάδες, 

ρίγος, μυαλγίες.  

 Αποφύγετε τον συνωστισμό και την αναμονή είτε στο κυλικείο είτε σε άλλους 

χώρους πριν την έναρξη και μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας, 

κρατώντας πάντα αποστάσεις 1,5-2 μ από τους συμφοιτητές σας.  

 Η εξέταση με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες 

αίθουσες, που είναι φυσικά αεριζόμενες, καθώς η χρήση των κλιματιστικών 

δεν επιτρέπεται. Θα έχει προηγηθεί αερισμός και απολύμανση της 

αίθουσας. 

 Θα πρέπει να βρίσκεστε έξω από την αίθουσα εξέτασης 10’- 15’ νωρίτερα. 

Έξω από κάθε αίθουσα εξέτασης υπάρχει δοχείο με υγρό αντισηπτικό 

διάλυμα. Παρακαλείστε να μπαίνετε ένας ένας, αφού πρώτα απολυμάνετε 

τα χέρια σας και φορέσετε τη μάσκα σας. Οι επιτηρητές θα σας υποδείξουν 

τις συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες θα καθίσετε και θα ζητήσουν τις 

φοιτητικές σας ταυτότητες για ταυτοποίηση. 

 



 Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για φοιτητές και επιτηρητές, η 

προμήθεια της οποίας είναι ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η απόρριψη μασκών μιας 

χρήσης θα γίνεται σε προβλεπόμενα σημεία (κάδοι απορριμάτων έξω από την 

αίθουσα). Η αλλαγή μάσκας πολλαπλής χρήσης πρέπει να γίνεται με δική σας 

ευθύνη και πρέπει η μάσκα να απορρίπτεται ή να φυλάσσεται σε ειδικό 

σακουλάκι που θα έχετε μαζί σας.  

 Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής θα παραδίδει το γραπτό του 

σύμφωνα με τις οδηγίες των εξεταστών/επιτηρητών, θα υπογράφει σε 

ονομαστική κατάσταση (εφόσον του ζητηθεί) και θα αποχωρεί. 

 

Καλή μελέτη και καλό καλοκαίρι! 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

Α. Χατζηδάκη 


