
 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Διαδικασία ολοκλήρωσης του Εαρινού Εξαμήνου 2020 και της εξεταστικής  

που έπεται αυτού για το ΠΠΣ και τα ΠΜΣ του Τμήματος 

Σημαντικά ορόσημα: 

1. Παράταση του εξαμήνου για δύο (2) εβδομάδες από 1/6/2020 μέχρι 12/6/2020. 
2. Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου ορίζεται σε τέσσερεις (4) εβδομάδες από 

22/6/2020 μέχρι 17/7/2020. 
3. Ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου αναμένεται μέχρι 31/7/2020. 

Η διαδικασία βασίζεται στις αποφάσεις:  

 με αριθμό 59181/Ζ1 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935, 20 Μαΐου 2020) 

για ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και 

δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση 

φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020, και 

 με αριθμό 60720/Ζ1 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας (ΦΕΚ 1971, 21 

Μαΐου 2020) για τον τρόπο επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση 

λειτουργίας τους. 

 με αριθμό 28656/28-5-2020 της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τον καθορισμό τρόπου και μέσων 

διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα 

προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ. 

1. Παράταση του εξαμήνου για δύο (2) εβδομάδες από 1/6/2020 μέχρι 12/6/2020, ώστε να 

ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία ως εξής: 

1.1. Ολοκλήρωση των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων που δεν απαιτούν φυσική 

παρουσία στο Τμήμα αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη 

και ασύγχρονη). 

1.2. Ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία στο Τμήμα, όπου αυτή 

απαιτείται, στους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος, στις αίθουσες υπολογιστών και 

στις αίθουσες διδασκαλίας Α1 και Α2 του Τμήματος.  

1.3. Όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να 

τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα 

προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν:  



 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου 

μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, με τη 

δημιουργία ολιγομελών ομάδων φοιτητών. 

 Θα πρέπει η διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης χωρίς διάλλειμα να περιορίζεται 

στην 1 ώρα και 30 λεπτά και στη συνέχεια θα πρέπει οι εργαστηριακοί χώροι ή οι 

αίθουσες διδασκαλίας να παραμένουν κενοί / κενές για τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα, 

ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος αερισμός του χώρου. 

 Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής 

των εργαστηριακών ασκήσεων προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και το διδακτικό 

προσωπικό. 

 Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό 

προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο κάθε 

πρόσωπο. Στην περίπτωση που το Τμήμα διαθέτει μάσκες, η χρήση της μάσκας είναι 

υποχρεωτική από όλους. 

 Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου καθώς και τα έδρανα των αιθουσών 

καθαρίζονται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε 

ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης ομάδας με τη χρήση διαλύματος 

χλωρίνης 1 προς 10 ή τη χρήση ατμού από ατμοκαθαριστή. 

 Συστήνεται να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών 

στους κοινόχρηστους χώρους του Τμήματος με σκοπό την προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

2. Προετοιμασία των φοιτητών για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου για μία (1) εβδομάδα από 

15/6/2020 μέχρι 19/6/2020, ώστε να ολοκληρωθεί και η προβλεπόμενη αποστολή των 

συγγραμμάτων τους από τους εκδοτικούς οίκους. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δύνανται να 

διεξάγονται και  εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία στο Τμήμα, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1.2 και 1.3. 

3. Διεξαγωγή της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου σε τέσσερεις (4) εβδομάδες από 22/6/2020 μέχρι 

17/7/2020, ως εξής: 

3.1 Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος των προγραμμάτων 

σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ), δύναται να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των 

ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών: 

 Παράδοση γραπτής εργασίας (ή/και project) και δυνητική προφορική υποστήριξη της 

εργασίας ή του project (είναι απαλλακτική, εάν δεν ορίζεται και άλλος επιπλέον τρόπος 

εξέτασης). 

 Παράδοση φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων και δυνητική προφορική 

εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (είναι απαλλακτική, εάν δεν ορίζεται και άλλος 

επιπλέον τρόπος εξέτασης). 

 Γραπτή/προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών. 



 Γραπτή/προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 

αποδεκτή από τους εξεταζόμενους φοιτητές και διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή. Δεν 

συνιστάται για εξέταση πολλών φοιτητών, αλλά χρησιμοποιείται μόνο ως ένας έσχατος 

εναλλακτικός τρόπος εξέτασης, όταν οι υπόλοιποι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. 

3.2 Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου που πραγματοποιούνται με παράδοση γραπτής εργασίας, 

project, φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων ολοκληρώνονται σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα των διδασκόντων το πολύ μέχρι τις 31/7/2020. Συνιστάται στους 

διδάσκοντες να χαλαρώσουν κατά το δοκούν τις προθεσμίες παράδοσης των εργασιών. 

3.3 Οι γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών θα διεξαχθούν στο μεγάλο 

αμφιθέατρο και στις αίθουσες Α1, Α2, ΣΤ και Ζ  με φυσικό αερισμό (ανοικτά παράθυρα) και 

τη χρήση, όπου υπάρχουν, κλιματιστικών μονάδων ανοικτού τύπου με πρόσφατη συντήρηση, 

όπου δεν προκαλείται ανακύκλωση του αέρα.  

3.4 Οι προφορικές εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών θα διεξαχθούν στα γραφεία των 

καθηγητών ή σε επιλεγμένα εργαστήρια του Τμήματος με φυσικό αερισμό (ανοικτά 

παράθυρα). Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά και θα 

διεξάγεται με τη χρήση μάσκας. 

3.3 Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης με φυσική παρουσία των φοιτητών θα είναι 1 ώρα και 30 

λεπτά. Οι φοιτητές και οι επιτηρητές οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο στον προαύλιο χώρο 

της εξέτασης 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, ώστε να γίνει ταυτοποίηση κατά την 

είσοδό τους στην αίθουσα που θα εξεταστούν κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. 

3.4 Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διδασκαλίας των μαθήματων και του περιορισμού της ώρας 

της εξέτασης συνιστάται στους διδάσκοντες να ενημερώσουν τους φοιτητές μέσω του e-class 

για τα κύρια σημεία της ύλης του μαθήματος στα οποία πρόκειται να εξεταστούν. 

3.5 Το προκαταρτικό πρόγραμμα των γραπτών/προφορικών εξετάσεων με φυσική παρουσία των 

φοιτητών θα είναι διαθέσιμο την 1/6/2020. Θα αναφέρεται μόνο στην προγραμματισμένη 

ημέρα εξέτασης των μαθημάτων με ενδεικτικές ώρες εξέτασης 

3.6 Λόγω των περιορισμένων θέσεων ανά ομάδα φοιτητών που συμμετέχουν σε 

γραπτή/προφορική εξέταση με φυσική παρουσία, οι φοιτητές κάνουν δήλωση στην ιστοσελίδα 

του μαθήματος μέσω του e-class.  Οι δηλώσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις θα διεξαχθούν 

από 2/6/2020 μέχρι 5/6/2020. Οι δηλώσεις για συμμετοχή στην εξέταση θα πρέπει να 

συμπληρωθούν με υπευθυνότητα από την πλευρά των φοιτητών και δεν είναι υποχρεωτικό να 

συμπίπτουν με τις δηλώσεις μαθημάτων. 

3.7 Στη συνέχεια οι διδάσκοντες με βάση το πλήθος των φοιτητών που έχουν κάνει δήλωση 

συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματός τους θα τους διαμερίσουν σε ομάδες και θα 

ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος το πολύ μέχρι τις 8/6/2020, ώστε να συνταχθεί το 

τελικό πρόγραμμα των εξετάσεων και να ορισθούν οι επιτηρητές.  

3.8 Το τελικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμο στις 10/6/2020 και θα 

συμπεριλαμβάνει, επιπλέον της ημέρας εξέτασης των μαθημάτων, τον τρόπο ή τους τρόπους 

εξέτασης, καθώς και τις ώρες εξέτασης ανά ομάδα φοιτητών. 

3.9 Οι διδάσκοντες θα ενημερώσουν στις 10/6/2020 καταλλήλως τους φοιτητές τους για την 

ημέρα και ώρα της εξέτασης (σε ποια ομάδα εξέτασης ανήκουν), ώστε να μην υπάρξει 

συνωστισμός κατά τη διάρκεια της εξέτασης και σύγχυση για την ώρα της εξέτασης. 



3.10 Μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των δηλώσεων συμμετοχής στην εξέταση 

ενός μαθήματος, οι επιπλέον φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο εν λόγω μάθημα θα 

τοποθετούνται σε λίστα αναμονής με σειρά προτεραιότητας και θα συμμετάσχουν στη εξέταση 

μόνο εάν υπάρχουν κενές θέσεις σε κάποια ομάδα εξέτασης ή είναι δυνατή η προσθήκη 

επιπλέον ομάδων εξέτασης.  

3.11 Υπεύθυνοι για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις θα είναι οι ίδιοι οι 

διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος, οι οποίοι πρέπει να τηρήσουν τις προθεσμίες που 

αναφέρονται ανωτέρω. 

3.12 Τα ανωτέρω μπορούν να υποστηριχτούν από τις Ομάδες Χρηστών του e-class, λειτουργία που 

ήδη υπάρχει διαθέσιμη για κάθε μάθημα (θα δοθούν οδηγίες χρήσης). 

3.12 Οι γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών θα διεξαχθούν στο μεγάλο 

αμφιθέατρο και στις αίθουσες Α1, Α2, ΣΤ και Ζ  κατά τις χρονικές περιόδους που ορίζονται 

στην ακόλουθη εικόνα:  

 

 

Αίθουσα Αμφιθέατρο Α1 Α2 ΣΤ Ζ
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εάν υπάρχει ανάγκη για εφεδρική χρήση στο ΠΠΣ δεν θα χρησιμοποιηθεί στα ΠΜΣ

μοίρασμα θεμάτων στις θέσεις - έλεγχος και προσέλευση φοιτητών
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3.13 Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης με φυσική παρουσία οι φοιτητές θα κάθονται έτσι 

ώστε να έχουν εκατέρωθεν 3 καθίσματα άδεια στην ίδια σειρά καθώς και 1 σειρά κενή 

μπροστά-πίσω, ώστε να εξασφαλιστεί η απόσταση του 1,5 μέτρου. 

3.14 Οι ομάδες εξέτασης ΑΜΦ_1, ΑΜΦ_2, ΑΜΦ_3 και ΑΜΦ_4 είναι των 48 φοιτητών, οι ομάδες 

Α1_1, Α2_1, Α1_2, Α2_2, Α3_1 και Α3_2 είναι των 18 φοιτητών, οι ομάδες ΣΤ_1, ΣΤ_2 και ΣΤ_3 

είναι των 14 φοιτητών και οι ομάδες Ζ_1, Ζ_2 και Ζ_3 είναι των 12 φοιτητών. Σε μία εξεταστική 

περίοδο μπορούν να εξεταστούν παράλληλα μέχρι 110 φοιτητές, ενώ το μέγιστο πλήθος 

φοιτητών που μπορούν να εξεταστούν σε ένα μάθημα κατά τη διάρκεια μίας ημέρας είναι 378 

φοιτητές. Στην περίπτωση που οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ένα μάθημα είναι παραπάνω η 

εξέταση του μαθήματος θα επεκταθεί στην αμέσως επόμενη ημέρα. 

3.15 Όπου απαιτείται στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις η φυσική παρουσία φοιτητών και 

διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου 

Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-

CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν:  

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου 

μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, με τη 

δημιουργία ολιγομελών ομάδων φοιτητών. 

 Θα πρέπει η διάρκεια της γραπτής εξέτασης να περιορίζεται στην 1 ώρα και 30 λεπτά 

και στη συνέχεια θα πρέπει οι αίθουσες διδασκαλίας να παραμένουν κενές για 

τουλάχιστον μία (1) ώρα, ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος αερισμός του χώρου. 

 Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής 

της γραπτής εξέτασης προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και το διδακτικό 

προσωπικό. 

 Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές, επιτηρητές και το 

διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης εναπόκειται στο 

κάθε πρόσωπο. Στην περίπτωση που το Τμήμα διαθέτει μάσκες, η χρήση της μάσκας 

είναι υποχρεωτική από όλους. 

 Τα έδρανα των αιθουσών καθαρίζονται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της 

εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης 

ομάδας με τη χρήση διαλύματος χλωρίνης 1 προς 10 ή τη χρήση ατμού από 

ατμοκαθαριστή. 

 Συστήνεται να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών 

στους κοινόχρηστους χώρους του Τμήματος με σκοπό την προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

3.16 Φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ), φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτητές που, 

κατά δήλωσή τους,  ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 

COVID 19 ομάδες οι ίδιοι ή έχουν άτομα ευπαθή στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον,  

όπως έχει καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011-ΦΕΚ 

1856Β/15-5-2020), κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματός τους θα εξετάζονται με εναλλακτικούς 

τρόπους, όπως η εξ αποστάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση.  

 



3.17 Ειδικά για τους φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ) και τους φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μπορεί να προκριθεί και ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος εξέτασης (π.χ. παράδοση 

εργασιών) σε συνδυασμό και με διευκολύνσεις ανάλογα με την αναπηρία τους που θα 

υποδείξει ο Σύμβουλος Καθηγητής για ΦμεΑ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής 

εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

3.18 Η γραπτή/προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους θα διεξαχθεί σε συνεννόηση με 

τον διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/7/2020. 

3.19 Η γραπτή/προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους γίνεται υπό την εποπτεία του 

Κοσμήτορα της ΣΘΕ. Ο διδάσκων υποχρεούται να ενημερώσει τη γραμματεία του Τμήματος, 

τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της ΣΘΕ για τον τρόπο διεξαγωγής της 

προφορικής εξέτασης, τους απαιτούμενους επιτηρητές και πώς πληρούνται σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 

προφορικής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή 

της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές 

εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από ικανό αριθμό επιτηρητών, ο καθένας εκ 

των οποίων επιτηρεί μια μικρή ομάδα φοιτητών. Αρχικά, κάθε επιτηρητής ταυτοποιεί τους 

φοιτητές της ομάδας του με επίδειξη της ταυτότητάς τους και κάνει μικρή δοκιμή εξοικείωσης 

των εξεταζόμενων με τη διαδικασία με μικρό κείμενο που υπαγορεύει εκείνη τη στιγμή και το 

οποίο οι εξεταζόμενοι γράφουν σε χαρτί και στη συνέχεια αναρτούν στην πλατφόρμα. Στη 

συνέχεια τους επιβλέπει αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση κατά 

την οποία κάποιος εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί 

του, τότε ανάλογα με την κρίση του εξεταστή, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του και οφείλει 

σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο να προσέλθει και να εξεταστεί με φυσική παρουσία. 

Απαγορεύεται η παράλληλη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της επίλυσης των 

θεμάτων, καθώς και η ύπαρξη δεύτερου υπολογιστή στον χώρο που παρευρίσκεται ο 

εξεταζόμενος. Επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για σύντομο χρονικό διάστημα κατά 

την παράδοση των γραπτών, εφόσον επιλεγεί από τον εξεταζόμενο ως μέσον δημιουργίας 

ψηφιακού αρχείου του γραπτού του. Ο βαθμός αξιοπιστίας των εξετάσεων αυξάνει με τη 

διάθεση στους εξεταζόμενους του απολύτως απαραίτητου χρόνου για να απαντήσουν τα 

θέματα, με τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και ανάρτησή του στο eclass σε σύντομο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και τη διάθεση των θεμάτων τμηματικά. Κατά τις 

προφορικές εξετάσεις ο διδάσκων εξασφαλίζει ότι δεν θα παρευρίσκεται μόνος του με τον 

εξεταζόμενο φοιτητή. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες 

ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε 

του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός ο οποίο 

αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

  



3.20 Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) διεξάγονται με τη χρήση του λογισμικού 

που προτείνει το ΕΚΠΑ και παρέχει τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης του φοιτητή σε 

συνδυασμό με επίδειξη της φοιτητικής του ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του στην κάμερα. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις 

εξετάσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση  

 Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από 

χώρο δική τους επιλογής. 

 Να διαθέτουν κόλλες, κατά προτίμηση με γραμμές για τη διευκόλυνση των γραπτών 

απαντήσεων, όπου χρειάζεται. 

3.21 Στην περίπτωση που επιλέγεται, ως έσχατη εναλλακτική λύση, η γραπτή/προφορική εξέταση 

με εξ αποστάσεως μεθόδους κάθε διδάσκων μεριμνά, αρκετές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, 

να ζητήσει τη συγκατάθεση των εξεταζόμενων για την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στην 

εξέταση. Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει συγκατάθεση ή δηλώνεται αδυναμία 

συμμετοχής λόγω έλλειψης των αναγκαίων τεχνολογικών μέσων, ο διδάσκων οργανώνει 

γραπτή/προφορική εξέταση με φυσική παρουσία.  

3.22 Στην απόφαση της συγκλήτου αναφέρονται: η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

ο τρόπος και τα μέσα για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων (γραπτών ή 

προφορικών) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

3.23 Στις επιτηρήσεις των γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία θα συμμετάσχουν κυρίως τα 

μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος. Στις επιτηρήσεις των γραπτών/προφορικών εξετάσεων με 

εξ’ αποστάσεως μεθόδους θα συμμετέχουν και άλλοι επιτηρητές (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες). 

3.24 Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου δύνανται να 

διεξάγονται αποκλειστικά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική 

παρουσία στο Τμήμα, σύμφωνα με το 1.3. Σε κάθε περίπτωση οι εργαστηριακές ασκήσεις 

πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 31/7/2020. 

3.25 Το Τμήμα θα παρέχει το απαραίτητο υγειονομικό υλικό (αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα) σε 

όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου και στην εξεταστική που έπεται. 

3.26 Το Τμήμα θα διαθέτει μάσκες μίας χρήσης για το προσωπικό του κατά περίπτωση, καθώς και 

για τους φοιτητές του στην περίπτωση που η μάσκα είναι υποχρεωτική για όλους τους 

συμμετέχοντες στην εξέταση. 

3.27 Οι Επόπτες κτηρίων είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των ειδικών συνθηκών προστασίας 

της υγείας των φοιτητών και του προσωπικού στο σύνολο των κτηρίων τα οποία εποπτεύουν. 

 


