
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Με βάση τις δηλώσεις των διδασκόντων/ουσών για τον τρόπο εξέτασης, καταρτίστηκε το πρό-

γραμμα της Εξεταστικής Ιουνίου 2021 (Πτυχιακή-Κανονική), το οποίο βρίσκεται αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα της Σχολής (ΦΠ = Φυσική Παρουσία, ΕΑ = Εξ Αποστάσεως). 
  

Για τη βέλτιστη οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας με τήρηση όλων των κανόνων προ-

στασίας από την πανδημία, καλούνται οι σπουδαστές/ριες να δηλώσουν, το αργότερο μέχρι 

τις 25 Μαΐου 2021, τα μαθήματα στα οποία θα προσέλθουν να εξεταστούν (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ-

ΡΑΒΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑ-

ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21) και επί πλέον ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τον 

ΑΜΚΑ τους, στον κάτωθι σύνδεσμο: 
 

https://forms.gle/4LduBjg5LiUaFi6eA 
 

Απευθύνουμε έκκληση και παραίνεση στους σπουδαστές και σπουδάστριες να 

συμπληρώσουν τη δήλωση με αίσθημα μέγιστης ευθύνης, δηλώνοντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΟ τα μαθήματα στα οποία πράγματι προγραμματίζουν να προσέλθουν (εφόσον 

βεβαίως ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις). 
  

Με βάση αυτές τις δηλώσεις θα καταρτιστούν οι κατάλογοι για τον προγραμματισμό της εξέ-

τασης. 
 

Οι διδάσκοντες/ουσες θα αναρτήσουν στο mycourses του κάθε μαθήματος ανακοίνωση με τις 

διαδικασίες εξέτασης του μαθήματος. 
 

Πέραν των επί μέρους αυτών οδηγιών, που θα αφορούν ειδικά στο κάθε μάθημα, ισχύουν οι 

επόμενες γενικές οδηγίες, ως εξής: 
 

(1)  Για τις εξετάσεις με Φυσική Παρουσία: 

(α)  Θα τηρείται το πάγιο πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε και κατά τις εξεταστικές Ιουνίου 

και Σεπτεμβρίου 2020, ήτοι:  

(α1) Υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων με χρήση αποκλειστικά και μόνον των θέσεων 

που φέρουν σήμανση/αρίθμηση,  

(α2) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από Διδάσκοντες/ουσες – Επιτηρητές/ριες – Σπουδα-

στές/ριες,  

(α3) Κατάλληλη χρονική απόσταση μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων στον ίδιο χώρο σε συν-

δυασμό με ενδιάμεση απολύμανση των χώρων,  

(α4)  Μέγιστη διάρκεια εξέτασης 1 ώρα και 30 λεπτά. 

(β)  Σε υλοποίηση της πρόσφατης ΚΥΑ 29922, ΦΕΚ 1944, 13.5.21, με απόφαση της Σχολής, 

οι σπουδαστές υποχρεούνται, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης, να επιδεί-

ξουν /παραδώσουν αντίγραφο δήλωσης σχετικά με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγ-

χου (self-test) για COVID-19 (https://self-testing.gov.gr/, είσοδος με κωδικούς taxisnet) 

με αρνητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση μη-τήρησης αυτής της υποχρέωσης, δεν θα 

επιτρέπεται η συμμετοχή στην εξέταση. Τα self-tests πρέπει να διενεργούνται 1 φορά 

την εβδομάδα (συστήνεται η διενέργεια του τεστ κάθε Κυριακή). Οι ΑΜΚΑ των 

σπουδαστών/σπουδαστριών θα έχουν αποσταλεί μέσω Υπουργείου Παιδείας στο 

ΗΔΙΚΑ με ευθύνη του ΕΜΠ και η δωρεάν προμήθεια ενός self-test ανά εβδομάδα θα 

γίνεται από τα κατά τόπους φαρμακεία με ευθύνη του σπουδαστή και της σπουδάστριας. 

https://forms.gle/4LduBjg5LiUaFi6eA
https://self-testing.gov.gr/


(γ)  Αιτήματα εξαίρεσης από την εξέταση με φυσική παρουσία θα εξετάζονται από τη Σχολή 

μόνο για περιπτώσεις:  

(i)  Σπουδαστών/ριών που ανήκουν οι ίδιοι σε ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με βεβαίωση 

Δημόσιου Νοσοκομείου,  

(ii)  Σπουδαστών/ριών που διαμένουν, σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωσή τους, σε Κύπρο/ 

Επαρχία.  

Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξυπακούεται ότι ο σπουδαστής ή η 

σπουδάστρια αποκλείεται από το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται με Φυσική 

Παρουσία, ενώ  η εναλλακτική εξέταση διενεργείται με όρους και διαδικασία κατά την 

κρίση και με ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας, σύμφωνα με το κατωτέρω (2).  

Αντίστοιχη βεβαίωση (αντίγραφο της σχετικής δήλωσης στο https://self-testing.gov.gr/, 

είσοδος με κωδικούς taxisnet) πρέπει να υποβάλλουν και οι σπουδαστές/ριες που 

δηλώνουν αδυναμία προσέλευσης στην εξέταση λόγω θετικού τεστ.   

Το Αίτημα Εξαίρεσης υποβάλλεται με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Γραμματεία 

της Σχολής στο ugradsemfe@mail.ntua.gr, με Θέμα (Subject): ΕΞΑΙΡΕΣΗ, στο οποίο 

επισυνάπτεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το αντίστοιχο, κατα τα ανωτέρω, δικαιολογητικό, σε 

μορφή PDF. Οι Διδάσκοντες/ουσες ενημερώνονται με ευθύνη της Γραμματείας.  
 

 

(2) Για τις εξετάσεις Εξ Αποστάσεως 

(α)  Οι όροι και η διαδικασία διενέργειας της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι αποκλειστική 

ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας του αντίστοιχου μαθήματος και θα 

περιγράφονται με σχετική ανακοίνωση στο mycourses του μαθήματος. 

(β)  Στους όρους και στις διαδικασίες διενέργειας της εξέτασης περιλαμβάνεται υποχρεωτική 

διαδικασία ταυτοποίησης των σπουδαστών/ριών και επιτρέπεται η χρήση απλής κάμερας 

και ανοικτών μικροφώνων (χωρίς καταγραφή εκατέρωθεν και τηρώντας τους κανόνες 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και κατά την 

προφορική εξέταση και κατά την απάντηση σε ενδεχόμενη γραπτή δοκιμασία. 

(γ)  Στην περίπτωση που δηλώνεται από το σπουδαστή έλλειψη τεχνικών μέσων για την Εξ 

Αποστάσεως εξέταση, επιτρέπεται η διενέργεια εναλλακτικής εξέτασης με Φυσική Πα-

ρουσία, κατά την κρίση και με ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας, με τήρηση 

των περιγραφόμενων στο ανωτέρω (1).  
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