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Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 157 84 Αθήνα 
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Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού 

εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 
 
Κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρ. 2022 λόγω της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το Τμήμα 
ενημερώνει όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα σχετικά με τις οδηγίες που οφείλουν να τηρήσουν, 
όπως ομόφωνα αποφασίστηκαν στην από 24/1/22 Συνέλευσή του.  
 

Το Τμήμα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε: α) οι εξετάσεις να διεξαχθούν με τη μέγιστη 
δυνατή υγειονομική προφύλαξη για τους Φοιτητές, τους Συνεργάτες, τους Εργαζόμενους, το 
Εργαστηριακό, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό βάσει των διατάξεων που ισχύουν και των  
αποφάσεων του Πανεπιστημίου, β) οι φοιτητές με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια να συμμετάσχουν 
στις εξετάσεις με τις απαραίτητες προσαρμογές και διευκολύνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Μονάδας Προσβασιμότητας, και γ) οι φοιτητές που θα νοσήσουν με λοίμωξη, να μη χάσουν κανένα 
εξεταζόμενο μάθημα. 
 
Α. Γενικές Οδηγίες 
Α.1 Η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των εξεταζόμενων με 

εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών Β.1 έως Β.9.  
Α.2 Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Τμήμα για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές 

εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass 
(https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του 
χειμερινού εξαμήνου1.  

        Στις περιπτώσεις μαθημάτων τα οποία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, θα 
διεξαχθούν σε πολλαπλά χρονικά διαστήματα/κλιμάκια (slot) εξέτασης, θα πρέπει να 
επιλέξουν ένα από αυτά στο eclass του μαθήματος, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
διδάσκοντα.  

        Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:  
 α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:  

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,  

• είτε πιστοποιητικού νόσησης,  

• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ 
(PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.  

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για 
όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας. 
  

 
1 Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή 
άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή κωδικούς TAXISNET), ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο Α.5 
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Α.3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη  δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό 
διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό 
πρωτόκολλο απομόνωσης. H αδυναμία συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία ενός 
συγκεκριμένου μαθήματος θα πιστοποιείται από την εγγραφή τους στην πλατφόρμα edupass. 
Οι φοιτητές αυτοί θα εξεταστούν στα συγκεκριμένα μαθήματα (σε αυτά που απουσίαζαν εξ 
ανάγκης σύμφωνα με τα στοιχεία του edupass) σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με 
ανακοίνωση του Τμήματος ή του διδάσκοντα. Οι φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη την ημέρα 
της εξέτασης ενός μαθήματος θα πρέπει να στείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
(secret@di.uoa.gr), μέχρι και μία (1) ημέρα μετά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, 
μήνυμα στο οποίο θα επισυνάπτεται το θετικό τεστ. Το μήνυμα θα αφορά στο συγκεκριμένο 
μάθημα και πρέπει να έχει ως θέμα (subject): Κωδικός μαθήματος2_Ονοματεπώνυμο_ΑΜ3  και 
στο κύριο σώμα του μηνύματος να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του μαθήματος. Αν κάποιος 
φοιτητής απουσιάζει λόγω νόσησης σε περισσότερα μαθήματα, θα πρέπει να στέλνει 
ξεχωριστό μήνυμα για κάθε μάθημα.  

 

A.4 Εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους διεξαγωγής των 
εξετάσεων του Τμήματος, όπως:  

• μείωση του χρόνου εξέτασης με μέγιστο χρόνο 1,5 ώρα, 
• η μεγαλύτερη δυνατή αραίωση των εξεταζόμενων,  
• χρήση πολλαπλών χρονικών διαστημάτων (slot) εξέτασης, 
• φιαλίδια με αντισηπτικό στις αίθουσες των εξετάσεων, 
• καλός αερισμός και καθαρισμός των αιθουσών μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων. 

 
Α.5. Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. 

αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για 
εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), ακολουθείται 
η εξής διαδικασία:  

i) Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και κατ΄ επέκταση 
συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία 
ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:  

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,  
• είτε πιστοποιητικού νόσησης,  
• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ 

(PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.  

ii) Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, 
μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, έχοντας ως 
τεκμήριο:  

• την παρουσίαση θετικού μοριακού τεστ (PCR) ή  
• την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης. 

Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να στείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (secret@di.uoa.gr), 
μέχρι και μία (1) ημέρα μετά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, μήνυμα στο οποίο θα 
επισυνάπτεται το θετικό τεστ. Το μήνυμα θα αφορά στο συγκεκριμένο μάθημα και πρέπει να 
έχει ως θέμα (subject): Κωδικός μαθήματος2_Ονοματεπώνυμο_ΑΜ3  και στο κύριο σώμα του 
μηνύματος να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του μαθήματος. Αν κάποιος φοιτητής απουσιάζει 

 
2 Κωδικός μαθήματος όπως ακριβώς στον Οδηγό Σπουδών  
3 ΑΜ=Αριθμός Μητρώου 
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λόγω νόσησης σε περισσότερα μαθήματα, θα πρέπει να στέλνει ξεχωριστό μήνυμα για κάθε 
μάθημα.  
 

Β. Οδηγίες Προσέλευσης και Εξέτασης 
 

Β.1 Οι φοιτητές προσέρχονται στο προκαθορισμένο κλιμάκιο (slot) εξέτασης τους (Μάθημα-
Ημέρα- Ώρα Αίθουσα) το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. 

Β.2 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 Β.7). 

Β.3 Οι φοιτητές προς εξέταση περιμένουν σε σειρά στην είσοδο της αίθουσας του τμήματος τους 
με απόσταση ενός μέτρου.  

Β.4 Φοιτητές με Αναπηρία χρήστες αμαξιδίου προσέρχονται με προτεραιότητα (χωρίς να 
περιμένουν στη σειρά).  

Β.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:  

• Γίνεται έλεγχος για το σωστό κλιμάκιο (slot) εξέτασης βάσει της Αριθμημένης (α/α) 
Λίστας εξεταζόμενων.  

• Γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. 
• Μετά από τον επιτυχή έλεγχο ορίζεται η θέση που θα καθίσουν σε αύξουσα σειρά. 

Σημείωση: Στους Φοιτητές με Αναπηρία 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.  

Β.6 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.  

Β.7 Αποχώρηση πριν το τέλος της εξέτασης δεν είναι εφικτή. Μετακίνηση για την τουαλέτα δεν θα 
είναι δυνατή. 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.  

Β.8 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).  

Β.9 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.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


