
Οδηγίες της Σχολής ΕΜΦΕ  

για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 

 

Οι εξετάσεις της περιόδου Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το 

αναρτημένο πρόγραμμα. Η εξέταση κάθε μαθήματος συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 90 

min ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις 2 ώρες. 

Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή στην εξεταστική είναι απαραίτητη η εγγραφή όλων των 

φοιτητών/τριών στο EDUPASS. 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, πέραν του εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή 

φοιτητική ταυτότητα), που παγίως απαιτείται, οι φοιτητές/τριες κατά την προσέλευσή τους 

πρέπει, βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου, να είναι εφοδιασμένοι: 

• είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού 

• είτε με πιστοποιητικό νόσησης στο διάστημα των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών 

• είτε με βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ 

(PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ 

(48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος. 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της σχολής. 

Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλα-

κτικά διπλής μάσκας. 

 

Οδηγίες για εξέταση των νοσούντων/σών φοιτητών/τριών 

Φοιτητές/τριες που νοσούν με COVID-19, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για 

όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτό-

κολλο απομόνωσης. Για τους/τις φοιτητές/τριες αυτούς/ές προβλέπεται εξέταση σε μεταγενέ-

στερη ημερομηνία. 

Στην εξέταση αυτή μπορούν να συμμετέχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν θετικό rapid ή PCR 

μέχρι και 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Οι νοσούντες/σες 

φοιτητές/τριες πρέπει να στείλουν στη Γραμματεία της Σχολής (ugradsemfe@mail.ntua,gr), 

μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, μήνυμα στο οποίο θα αναφέρονται τα 

στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμός Μητρώου, Μάθημα) και θα επισυνάπτεται το θετικό 

τεστ. Το μήνυμα θα αφορά στο συγκεκριμένο μάθημα και πρέπει να έχει ως θέμα (subject) τον 

τίτλο του μαθήματος και τον Αριθμό Μητρώου του/της φοιτητή/τριας [Subject:  ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – 091yyxxx]. Απαιτείται ξεχωριστό μήνυμα για κάθε μάθημα για το οποίο 

υποβάλλεται αντίστοιχο αίτημα εξέτασης για τον ίδιο λόγο. 

Η ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα καθορίζεται από τους διδάσκοντες σε συνεννόηση με 

τους/τις φοιτητές/τριες. 

 

http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20211214-HeimeriniExetastiki21-22.pdf
http://semfe.ntua.gr/el/announcements/item/1535-symmetoxi-stin-eksetastiki-eggrafi-sto-edupass-protokollo-apomonosis
https://edupass.gov.gr/
http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20211229_Eikairopoiisi-Odigion-Apomonosis-kai-Karantinas-Krousmaton-covid-19-20211229.pdf
http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20211229_Eikairopoiisi-Odigion-Apomonosis-kai-Karantinas-Krousmaton-covid-19-20211229.pdf

