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«ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ  

ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ  ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ» 
 

Η ΓΣ της Σχολής ΕΜΦΕ συνεδρίασε (τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 6/5/2020, και συζήτησε την 

εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών της Σχολής τις αναγκαίες λόγω της πανδημίας 

προσαρμογές στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και  στη διαδικασία των εξετάσεων της περιόδου 

του Ιουνίου 2020.  

Η εισήγηση έγινε δεκτή και έχει ως εξής:  

 

1.  Παράταση του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 

1α  Ολοκλήρωση Μαθημάτων του Εαρινού Ακαδημαϊκού Εξαμήνου 2019-20 

 Από τον απολογισμό των Τομέων προκύπτει ότι, με εξαίρεση μερικών μαθημάτων που 

θα ολοκληρωθούν την 29/5/20, τα περισσότερα μαθήματα θα ολοκληρωθούν την 5/6/2020. 

1β  Ολοκλήρωση των Εργαστηρίων που προσφέρει η Σχολή ΕΜΦΕ 

Η Επιτροπή προτείνει, για το διάστημα των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας, να 

μην πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια που συνοδεύουν μαθήματα κορμού και απαιτούν 

φυσική παρουσία, λόγω μεγάλου αριθμού σπουδαστών και στενότητας χώρων και χρόνου. 

 Η Επιτροπή έχει συμφωνήσει και η Σχολή έχει αποφασίσει, να πραγματοποιηθεί το 

μοναδικό απόλυτα εργαστηριακό μάθημα «Εργαστηριακή Φυσική» του 2ου Εξαμήνου, 

σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εργαστηρίων του Τομέα Φυσικής. 

Όσον αφορά στα Εργαστήρια των μαθημάτων Κατεύθυνσης, επειδή αφορούν σε μικρό-

τερους αριθμούς σπουδαστών, να πραγματοποιηθούν εν μέρει εξ αποστάσεως και εν 

μέρει με την ελάχιστη φυσική παρουσία, με τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων και 

των οδηγιών του ΕΟΔΥ, στο διαστημα 25/5-12/6/2020, σύμφωνα με την προεργασία 

που έχει γίνει από τους Συντονιστές αυτών των Εργαστηρίων, και από την Επιτροπή 

Εργαστηρίων του αντίστοιχου Τομέα.  

 Η Επιτροπή εισηγείται προς την Σχολή την περικοπή αριθμού εργαστηριακών 

ασκήσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εργαστηριακής εξάσκησης των 

σπουδαστών μέχρι τις 12/6/2020. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται προς τη Σχολή, να ζητηθεί από τη Σύγκλητο 

παράταση του Εαρινού Ακαδημαϊκού Εξαμήνου της ΣΕΜΦΕ μέχρι 12/6/2020. 

 

2. Σχετικά με τις Εξετάσεις   

2α  Για την «επί πτυχίω» εξέταση 

 Η Επιτροπή διατυπώνει τον προβληματισμό της για την σκοπιμότητα της «επί πτυχίω» 

εξέτασης, με τον οριζόντιο τρόπο που αυτή διενεργείται, και για την αποτελεσματικότητά 

της, με βάση τα στατιστικά στοιχεία προσέλευσης και επιτυχίας σε αυτές τις εξετάσεις 

τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.  

 Με βάση αυτή την άποψη, δεσμεύεται να συζητήσει το θέμα, σε εύθετο χρόνο και 

σε περίοδο ομαλής λειτουργίας της Σχολής και των οργάνων της. 

Παρ’ όλα αυτά και για την τρέχουσα περίοδο η Επιτροπή εισηγείται κατά πλειοψηφία 

προς τη Σχολή, να πραγματοποιηθεί η «επί πτυχίω» εξέταση σε μαθήματα των 

χειμερινών εξαμήνων 2019-20, σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον πλαίσιο, κατά το 

χρονικό διάστημα 25/5-12/6/2020. 

2β Για την Κανονική Εξέταση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου  

2β1 Για τα μαθήματα που προσφέρει η ΣΕΜΦΕ στις άλλες Σχολές του ΕΜΠ, και στο 

πλαίσιο της ευθύνης των διδασκόντων για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την 

αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών, οι διδάσκοντες, μετά από συνεννόηση 



με τα όργανα διοίκησης των Σχολών μέσω των Κοσμητόρων, μπορούν να προτείνουν 

τις διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης που κρίνουν προσφορότερες, με βάση όλα 

τα δεδομένα αυτών των μαθημάτων, και με τη σύμφωνη γνώμη των Σχολών υποδοχής. 

2β2 Για τα μαθήματα της ΣΕΜΦΕ, η Επιτροπή εισηγείται προς τη Σχολή, να απευθυνθεί 

ισχυρή σύσταση προς όλους τους διδάσκοντες, ώστε, πέραν των μαθημάτων που 

παγίως εξετάζονται με εκπόνηση-παράδοση εργασιών (με βάση ότι έχει ανακοι-

νωθεί προ της ενάρξεως του εξαμήνου στο my courses), τόσο οι προφορικές όσο 

και οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων να διεξαχθούν κατά το δυνατόν με φυσική 

παρουσία, και με τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και αποστάσεων που θα ανα-

κοινώσει για αυτό το θέμα ο ΕΟΔΥ. Σε ειδικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις 

(π.χ. ευπαθείς ομάδες) που το ανωτέρω δεν είναι εφικτό, οπότε είναι αναγκαία η εξ 

αποστάσεως εξέταση οποιασδήποτε μορφής, είναι αυτονόητο ότι οι διδάσκοντες 

θα πρέπει να  εγγυώνται την εγκυρότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων. 
 

Για λόγους αποδοτικής κατάρτισης του προγράμματος των εξετάσεων, παρακαλούνται οι διδά-

σκοντες που θα προγραμματίσουν με δική τους ευθύνη την εξέταση των μαθημάτων τους, να 

ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία. 
 

Όσον αφορά των προγραμματισμό της εξέτασης των υπολοίπων μαθημάτων, η Επιτροπή 

εισηγείται προς τη Σχολή, να προταχθούν τα περισσότερα μαθήματα Κατεύθυνσης / Ροών / 

Επιλογής, (που αφορούν μικρότερο αριθμό σπουδαστών από εκείνα του κορμού), και να 

προγραμματισθούν στο διάστημα 15-27/6/2020. Με αυτό τον τρόπο, οι εξετάσεις αυτού του 

διαστήματος θα αποτελέσουν και μία δοκιμή σε μικρότερους αριθμούς σπουδαστών. 
 

Η εξέταση των υπολοίπων μαθημάτων Κ/Ρ/Ε και των μαθήματων κορμού, προτείνεται να 

προγραμματισθεί κατά το διάστημα 29/6-17/7/2020, έτσι ώστε, αφενός να ενσωματωθεί η 

εμπειρία των εξετάσεων με μικρότερο αριθμό σπουδαστών, αφετέρου δε να υπάρχει 

σαφέστερη εικόνα από άποψη λοιμωξιολογικών δεδομένων, ευελπιστώντας σε ομαλή εξέλιξη 

και παγίωση των οδηγιών του ΕΟΔΥ. 
 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει, με ενέργειες της Διοίκησης του ΕΜΠ, να διασφαλιστεί η προμήθεια 

του απαραίτητου υγειονομικού υλικού, καθώς και η παρουσία του απαραίτητου προσωπικού 

για τον καθαρισμό/απολύμανση των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις.  
 

Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, η διάρκεια κάθε εξέτασης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 90 λεπτά της ώρας, με κατάλληλη επιλογή των θεμάτων. Σε περίπτωση που οι 

αίθουσες δεν επαρκούν για ενιαία εξέταση κάποιου μαθήματος με πολλούς εγγεγραμμένους,  

πρέπει η εξέταση να γίνεται σε δύο διαφορετικές βάρδιες (με διαφορετικά θέματα). Στο σημείο 

αυτό η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να ζητηθεί από τους φοιτητές να δηλώσουν με αίσθημα ευ-

θύνης σε ποιες εξετάσεις της κανονικής εξεταστικής προγραμματίζουν να προσέλθουν (πράγμα 

που γίνεται ούτως ή άλλως για την «επί πτυχίω» εξεταστική), ώστε να καταστεί ευχερέστερος 

ο προγραμματισμός της εξεταστικής και απότελεσματικότερη η τήρηση των κανόνων υγιεινής.  
 

Όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία, μετά από επί τόπου έλεγχο σχετικά με 

την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των σπουδαστών, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 

η Επιτροπή εισηγείται προς τη Σχολή να τεθεί ανώτερο όριο εξεταζόμενων σπουδαστών ανά 

αίθουσα και να σημανθούν οι θέσεις στις οποίες μπορούν να κάθονται οι εξεταζόμενοι, 

σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο: 
 

Κτήρια Γενικών Εδρών ( 135 θέσεις) 

Αμφιθέατρο-2:  37 

Αμφιθέατρο-3:  37 

Αμφιθέατρο-4:  61 



Νέα Διδακτήρια ΣΕΜΦΕ (108 θέσεις) 

Αμφιθέατρο-101:  18 

Αμφιθέατρο-103:  28 

Αμφιθέατρο-001:  14 

Αίθουσα-105:  12 

Αίθουσα-106:  12 

Αίθουσα-107:  12 

Αίθουσα-108:  12 

Κτήριο Φυσικής (24 θέσεις) 

Αμφιθέατρο-Φ:  24 

 

3. Σχετικά με τις Διπλωματικές Εργασίες 

Οι Διπλωματικές Εργασίες μπορούν να εξεταστούν μέχρι και 21/7/2020 

 

4. Χρονικές προθεσμίες 

ΟΡΟΣΗΜΑ για τους σπουδαστές 

• 13/05/2020-20/5/2020: Δηλώσεις συμμετοχής στην «επί πτυχίω» εξεταστική. 

• 25/05/2020-03/6/2020: Δηλώσεις συμμετοχής στην κανονική εξεταστική εαρινού εξαμήνου. 
 

Στις αντίστοιχες Ανακοινώσεις της Σχολής προς τους σπουδαστές θα επισημαίνεται ότι 

«Λόγω της πανδημίας και της ανάγκης να τηρηθούν οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, η Σχολή 

απευθύνεται στο αίσθημα ατομικής ευθύνης των σπουδαστών της, και τους καλεί να 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση ενός μαθήματος, μόνο όταν είναι σίγουροι ότι θα 

λάβουν μέρος στην αντίστοιχη εξέταση, δεδομένου ότι η τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας προϋποθέτουν την κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων στις αίθουσες εξέτασης των 

μαθημάτων. Αυτό το μέτρο, επιβάλλει τον προγραμματισμό τμηματικής εξέτασης για τα 

μαθήματα με μεγάλο αριθμό δηλώσεων συμμετοχής στην εξέτασή τους και, επομένως, σε 

κάθε αίθουσα θα αντιστοιχούν συγκεκριμένες προσημασμένες θέσεις και συγκεκριμένοι 

σπουδαστές. Οι σχετικές κατανομές θα ανακοινώνονται εγκαίρως στο mycourses». 

ΟΡΟΣΗΜΑ-1 για τη Γραμματεία 

• 22/5/2020:  Ενημέρωση Διδασκόντων για (Αριθμό Εξεταζόμενων/Μάθημα) της «επί 

πτυχίω» εξεταστικής. 

• 08/6/2020:  Ενημέρωση Διδασκόντων για (Αριθμό Εξεταζόμενων/Μάθημα) της  κανο-

νικής εξεταστικής εαρινού εξαμήνου. 

ΟΡΟΣΗΜΑ για μέλη ΔΕΠ 

• 18/5/2020:  Κατάθεση βαθμολογιών προηγουμένων εξαμήνων (έστω και αν δεν έχει 

ολοκληρωθεί το στάδιο επίδειξης γραπτών στους σπουδαστές) 

• 20/5/2020:  Ενημέρωση σπουδαστών για τον ακριβή τρόπο εξέτασης μαθημάτων της «επί 

πτυχίω» εξεταστικής (εφόσον δεν έχει γίνει ήδη) με σχετική κοινοποίηση στη 

Γραμματεία. 

• 22/5/2020:  Ενημέρωση σπουδαστών για τον ακριβή τρόπο εξέτασης μαθημάτων της 

κανονικής εξεταστικής (εφόσον δεν έχει γίνει ήδη) με σχετική κοινοποίηση 

στη Γραμματεία. 

ΟΡΟΣΗΜΑ-2 για τη Γραμματεία 

• 15/5/2020:  Ανάρτηση προγράμματος «επί πτυχίω» εξεταστικής. 

• 25/5/2020:  Ανάρτηση προγράμματος κανονικής εξεταστικής εαρινού εξαμήνου.  

 

  


