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Ενημέρωση Φοιτητών και Οδηγίες για Ασφαλή Εξεταστική
Εαρινού Εξαμήνου 2019-20
Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα διεξαχθούν με ειδικές συνθήκες, προφανώς λόγω της
πανδημίας Covid-19. Βεβαιώνουμε ότι το Τμήμα έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για τους
Φοιτητές, τους Συνεργάτες, τους Εργαζόμενους, το Εργαστηριακό, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και των αποφάσεων των αρχών του Πανεπιστημίου. Το κείμενο αυτό έχει στόχο
να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες που οφείλουν να τηρήσουν
κατά την διάρκεια της εξεταστικής.

Ενημέρωση για Μέτρα Προφύλαξης και Προγραμματισμό Εξετάσεων
Στο Τμήμα μας έχουμε εγκαταστήσει θήκες με αντισηπτικό σε όλες τις αίθουσες και στις τουαλέτες. Έχουμε
προμηθευτεί γάντια μιας χρήσης για το προσωπικό και 10.000 μάσκες για Φοιτητές και Προσωπικό για χρήση
στις εξετάσεις. Έχουμε προμηθευτεί επαρκή αποθέματα υλικών καθαρισμού και απολύμανσης (διάλυμα
χλωρίνης, ατμοκαθαριστή). Έχουμε καταρτίσει Πρόγραμμα Καθαρισμού και Απολύμανσης για τις Αίθουσες
των εξετάσεων και τις τουαλέτες, φροντίζοντας για την ασφάλεια του Προσωπικού Καθαριότητας.
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι πάγκοι και τα καθίσματα με διάλυμα χλωρίνης πριν από κάθε εξέταση.
Στις τουαλέτες γίνεται ενδελεχής καθαρισμός: WC, λεκάνες, πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή
κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ.
Ειδικά για τις αίθουσες έχουμε περιορίσει την χωρητικότητα τους, τηρώντας τις αποστάσεις του 1,5 μ. μεταξύ
των θέσεων που επιτρέπεται η χρήση τους (σειρά παρά σειρά και 3 θέσεις κενές). Η χωρητικότητα των
αιθουσών διαμορφώνεται ως εξής: Αμφιθέατρο=48, Α1=18, Α2=18, ΣΤ=14, Ζ=12. Οι θέσεις αυτές είναι
αυστηρώς καθορισμένες και αριθμημένες. Οι υπόλοιπες θέσεις παραμένουν κενές και μονίμως κλεισμένες
με ταινία. Υπάρχουν θήκες με αντισηπτικό στις Εισόδους – Εξόδους (στο αμφιθέατρο 2, στις υπόλοιπες 1)
και διαθέσιμες μάσκες για προαιρετική χρήση από του Φοιτητές και υποχρεωτική για Επιτηρητές, Καθηγητές
και γενικά όλο το Προσωπικό. Οι αίθουσες έχουν φυσικό αερισμό και θα έχουν συνεχώς τα παράθυρα και τις
πόρτες ανοικτές. Ο κλιματισμός δεν θα είναι σε λειτουργία.
Για να καταρτιστεί το τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων οι φοιτητές θα πρέπει ήδη να έχουν εγγραφεί στα
μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν και κατόπιν ταξινομούνται σε Τμήματα Εξέτασης (Μάθημα-ΗμέραΏρα-Αίθουσα). Η Εξέταση ενός μαθήματος είναι δυνατόν να χρειάζεται Τμήματα σε διαφορετικές Αίθουσες
και Ώρες, που καθορίζεται από τον αριθμό των εξεταζόμενων. Δείτε ένα γενικό πλάνο Προγράμματος μιας
Ημέρας στο τέλος του κειμένου. Η διάταξη Τμημάτων με διαφορά ώρας έναρξης 30 λεπτών γίνεται για να
δοθεί χρόνος στο συνεργείο καθαρισμού. Μεταξύ δυο Τμημάτων στην ίδια αίθουσα μεσολαβεί 1 κενή ώρα
για καθαρισμό και αερισμό. Το τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων είναι υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθεί την
Παρασκευή 12/06/2020.

Οδηγίες για τις Εξετάσεις
Γενικές Οδηγίες
1. Αν την ημέρα της εξέτασης εμφανίζετε συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή άλλα συμπτώματα
του Covid-19 να παραμείνετε κατ’ οίκον και εκτός της προτεινόμενης διαδικασίας από τον ΕΟΔΥ, να
ενημερώσετε τον Διδάσκοντα του μαθήματος.
2. Ο κλιματισμός των αιθουσών δεν θα είναι σε λειτουργία. Θα υπάρχει μόνο φυσικός αερισμός.
Ντυθείτε ανάλογα.
3. Στην είσοδο μπορείτε να απολυμάνετε τα χέρια σας με αντισηπτικό και να ζητήσετε μάσκα.
4. Κατά την εξέταση μπορείτε να έχετε αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό. Καφέδες και γενικά ποτήρια
δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες και πετάγονται πριν την είσοδό τους.
5. Κατά την εξέταση δεν ανταλλάσσετε ή δίνετε στυλό, μολύβια, διορθωτικό, γόμες, κλπ. ή άλλα
προσωπικά είδη. Χρησιμοποιήστε μόνο δικά σας αντικείμενα. Φροντίστε για επικουρικά στυλό, κλπ.
6. Οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ), μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρή ασθένεια θα πρέπει οπωσδήποτε
να έχετε επικοινωνήσει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την εξέταση με τον Σύμβουλο Καθηγητή ή τη
Μονάδα Προσβασιμότητας στέλνοντας email στο access@uoa.gr. Όσοι έχετε ή θα έχετε λάβει
διευκόλυνση για επιπλέον χρόνο εξέτασης προσέρχεστε στο Αμφιθέατρο την προκαθορισμένη ώρα
του Τμήματος σας και μετά την λήξη της 1,5 ώρας συνεχίζετε την εξέταση στην αίθουσα Ε με συνοδεία
και επιτήρηση στελεχών της Μονάδας Προσβασιμότητας.

Οδηγίες Προσέλευσης και Εξέτασης
1. Άμεσα και έως Τετάρτη 10/6/2020. Οι φοιτητές εγγράφονται στα μαθήματα, που επιθυμούν να
εξεταστούν και για κάθε μάθημα ενημερώνονται για το εξεταστικό Τμήμα (Μάθημα-Ημέρα-ΏραΑίθουσα) στο οποίο θα εξεταστούν. Οι φοιτητές που χρειάζονται ΜΟΝΟ Βεβαίωση παρουσίας σε
κάποιο μάθημα δεν γράφονται σε κανονικό Τμήμα και ενημερώνουν τον Διδάσκοντα.
2. Οι φοιτητές προσέρχονται στο προκαθορισμένο Τμήμα Εξέτασης τους (Μάθημα-Ημέρα- Ώρα
Αίθουσα) το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης
• Χρειάζεται η φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα καθώς και το μήνυμα που έλαβαν για το
Τμήμα που ανήκουν.
• Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο Τμήμα (Ώρα και Αίθουσα) γιατί τα Τμήματα δεν ξεκινάνε
την ίδια ώρα, όπως φαίνεται στο πλάνο στο τέλος.
• Οι φοιτητές που θα προσέλθουν ΜΟΝΟ για Βεβαίωση παρουσίας σε κάποιο μάθημα
περιμένουν στην επάνω είσοδο του Αμφιθεάτρου. Θα πάρουν την βεβαίωση μετά την έναρξη
της εξέτασης (περισσότερα στο σημείο 7)
3. Οι φοιτητές προς εξέταση περιμένουν σε σειρά στην είσοδο της αίθουσας του Τμήματος τους με
απόσταση 1,5 μέτρου. Ειδικότερα, ανά αίθουσα:
• Αμφιθέατρο (λειτουργούν και οι 2 είσοδοι) Άρτιοι ΑΜ από την κάτω είσοδο, περιττοί από
την επάνω. Όσοι προσέρχονται καθυστερημένα μόνο από την κάτω είσοδο.
• Α1 από την μοναδική είσοδο, η ουρά στο υπόστεγο προς το θυρωρείο
• Α2 από την κάτω είσοδο (υπόστεγο), η ουρά προς το Αναγνωστήριο
• ΣΤ από την μοναδική είσοδο, ουρά προς WC
• Ζ από την δεξιά πόρτα, ουρά προς το εργαστήριο των PC
4. ΦμεΑ χρήστες αμαξιδίου προσέρχονται με προτεραιότητα (χωρίς να περιμένουν στη σειρά) από την
επάνω είσοδο στο Αμφιθέατρο
5. Οι φοιτητές ένας-ένας τηρώντας πάντα τις αποστάσεις, προσέρχονται στην έδρα (για το αμφιθέατρο
και τους περιττούς ΑΜ θα υπάρχει πρόβλεψη «έδρας» στην επάνω είσοδο), όπου:

•

6.

7.

8.
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Γίνεται έλεγχος για το σωστό Τμήμα Εξέτασης βάσει της Αριθμημένης (α/α) Λίστας
εξεταζόμενων
• Γίνεται έλεγχος φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας
• Μετά από τον επιτυχή έλεγχο ορίζεται η θέση που θα καθίσουν σε αύξουσα σειρά. Σημείωση:
Στο Αμφιθέατρο με τις δυο εισόδους, θα δίνονται αριθμοί 1-24 στην αριστερή κερκίδα από
την κάτω είσοδο και 25-48 στην δεξιά κερκίδα από την πάνω είσοδο. Στους ΦμεΑ χρήστες
αμαξιδίου θα δοθεί θέση στην τελευταία σειρά ακριβώς πίσω από αριθμημένη θέση της
προηγούμενης σειράς, στην οποία δεν θα καθίσει κανείς
• Υπογράφουν την λίστα προσέλευσης και παίρνουν κόλλα και/ή θέματα, όπου θα
αναγράφεται πάνω δεξιά ο α/α τους στην Λίστα και ο αριθμός θέσης τους.
Κάθονται στη αριθμημένη θέση τους. Δεν ανοίγουν τις κλεισμένες θέσεις δεξιά και/ή αριστερά.
Γράφουν τα στοιχεία τους στις κόλλες και περιμένουν την έναρξη της εξέτασης από τον Διδάσκοντα
ή τον επιτηρητή.
Αποχώρηση πριν το τέλος της εξέτασης δεν είναι εφικτή. Μετακίνηση για την τουαλέτα δεν θα είναι
δυνατή. Υποχρεωτική παραμονή για όλη την διάρκεια της Εξέτασης 1,5 ώρας. Μοναδική εξαίρεση,
όσοι έρχονται μόνο για να πάρουν βεβαίωση, οι οποίοι υπογράφουν κατά τον έλεγχο όπως όλοι,
παραδίδουν λευκή κόλλα (όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΜΒ-Μόνο Βεβαίωση Χωρίς θέματα). Δεν
παίρνουν θέματα δεν κάθονται σε θέση, περιμένουν για την βεβαίωση και αποχωρούν αμέσως μετά.
Με το τέλος της εξέτασης συλλέγονται κόλλες ή/και θέματα κατά αύξουσα σειρά θέσης (ίδια με την
σειρά προσέλευσης και την σειρά που δόθηκαν τα θέματα για ίση μεταχείριση χρόνου).
Αποχωρούν από την Είσοδο που μπήκαν τηρώντας τις αποστάσεις και παίρνουν μαζί τους
απορρίμματα, μπουκάλια, κλπ. και τα πετάνε στους κάδους έξω από την αίθουσα.
Μετά την εξέταση αποφεύγουν συγκεντρώσεις. Σε κάθε περίπτωση τηρείται η απόσταση του 1,5
μέτρου.
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καθαρισμός 30 λεπτά
μοίρασμα θεμάτων στις θέσεις - έλεγχος και προσέλευση φοιτητών
εξέταση 1:30
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Ο Επόπτης

Καθηγητής Α. Πασχάλης

Καθηγητής Γ. Κοτρώνης

