
Ειδικές Οδηγίες Διεξαγωγής των Εξετάσεων στην περίοδο της πανδημίας 

21/5/2020 

Συνεκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του τρέχοντος 

Ακαδημαϊκού Εξαμήνου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου και 

του ΕΟΔΥ, τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Ιδρύματος και της Σχολής, καθώς και χρήσιμες 

παρατηρήσεις μελών της Σχολής και του Φοιτητικού Συλλόγου, σημειώνουμε τα εξής: 

1. Για τις εξετάσεις που διεξάγονται εξ αποστάσεως: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδα-

στής δηλώσει στον διδάσκοντα, πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης, ότι δεν διαθέτει κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέταση, ο διδάσκων θα λαμβάνει 

μέριμνα ώστε να ορισθεί εξέταση με φυσική παρουσία, στο πλαίσιο της αποκλειστικής ευ-

θύνης του για την επιλογή του τρόπου εξέτασης, πάντα με τήρηση των γενικών οδηγιών 

αποστάσεων και των κανόνων υγιεινής. 
 

2. Για τις εξετάσεις που διεξάγονται με φυσική παρουσία: Σε περίπτωση που κάποιος σπου-

δαστής δηλώσει, πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης, ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα (με κατάθεση 

στη Γραμματεία των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων), ο διδάσκων θα λαμβάνει μέριμνα 

ώστε να ορισθεί εξέταση εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της αποκλειστικής ευθύνης του για 

επιλογή του τρόπου εξέτασης, πάντα με τήρηση των γενικών οδηγιών περί αδιαβλήτου, ε-

γκυρότητας, αξιοπιστίας αλλά και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
 

3. Στην περίπτωση σπουδαστών που δηλώνουν, πριν την διεξαγωγή της εξέτασης, ότι δεν δι-

αθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέ-

ταση, και παράλληλα δηλώνουν ότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, με κατάθεση στη Γραμ-

ματεία των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, ο διδάσκων στο πλαίσιο της αποκλειστικής 

του ευθύνης για επιλογή του τρόπου εξέτασης, θα λαμβάνει μέριμνα ώστε να ορισθεί εξέ-

ταση με φυσική παρουσία, σε επόμενη φάση, κατά την οποία θα έχουν ανακοινωθεί νέα, 

λιγότερο αυστηρά, μέτρα τήρησης φυσικών αποστάσεων και κανόνων υγιεινής. 
 

4. Σε περίπτωση που, παρά την προσπάθεια που έχει καταβληθεί από τη Σχολή, δηλωθεί ότι 

συμπίπτει η «επί πτυχίω» εξέταση ενός μαθήματος με την πραγματοποίηση οφειλόμενης 

εργαστηριακής άσκησης από παλαιότερο εξάμηνο, οι συντονιστές των εργαστηριακών α-

σκήσεων θα λαμβάνουν μέριμνα για επανάληψη της εργαστηριακής άσκησης σε κατάλληλο 

χρονικό διάστημα, πάντα με τήρηση των γενικών οδηγιών περί αποστάσεων και των κανό-

νων υγιεινής. Η σχετική δήλωση (προς τον συντονιστή της εργαστηριακής άσκησης και τον 

διδάσκοντα του υπό εξέταση μαθήματος) πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα στον Υπεύθυνο του 

Εργαστηρίου, και πάντως πριν την ημερομηνία σύμπτωσης των ανωτέρω. 
 

5. Για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία, σύμφωνα με την από 14/5/20 απόφαση της Σχολής 

ΕΜΦΕ, και «λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, η διάρκεια κάθε εξέτασης, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 90 λεπτά της ώρας, με κατάλληλη επιλογή των θεμάτων». 
 

6. Για την Κανονική Εξεταστική, οι σπουδαστές θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις (όπως γίνεται και για την «επί πτυχίω»). Μετά την αποστολή, 

από την Γραμματεία στους διδάσκοντες, του καταλόγου όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή 

στην εξέταση, οι διδάσκοντες θα αναρτούν εγκαίρως αλφαβητικό κατάλογο με την κα-

τανομή ανά αμφιθέατρο, στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο my courses, με την επισή-

μανση ότι δικαιούνται συμμετοχή μόνον όσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο. 
 

7. Για υγειονομικούς λόγους, είναι ύψιστης σημασίας η ιχνηλάτηση της θέσεως των εξετα-

ζομένων με φυσική παρουσία. Επομένως, είναι απολύτως αναγκαίο στο γραπτό του κάθε 



σπουδαστή να σημειώνεται από τον Επιτηρητή, πέραν του αριθμού μητρώου, και ο αριθμός 

του εδράνου, το οποίο έχει καταλάβει ο εξεταζόμενος. Σημειώνεται ότι έχουν σημανθεί και 

αριθμηθεί οι θέσεις, τις οποίες και μόνον μπορούν να καταλαμβάνουν οι εξεταζόμενοι.  Ο 

μέγιστος αριθμός ανά αίθουσα φαίνεται στον κατάλογο που ακολουθεί. 
 

Χωρητικότητες των αιθουσών εξετάσεων 

Κτήρια Γενικών Εδρών (135 θέσεις) 

1. Αμφιθέατρο 2:  37 

2. Αμφιθέατρο 3:  37 

3. Αμφιθέατρο 4:  61 

Νέα Διδακτήρια ΣΕΜΦΕ (108 θέσεις) 

4. Αμφιθέατρο 101:  18 

5. Αμφιθέατρο 103:  28 

6. Αμφιθέατρο 001:  14 

7. Αίθουσα 105:  12 

8. Αίθουσα 106:  12 

9. Αίθουσα 107:  12 

10. Αίθουσα 108:  12 

Κτήριο Φυσικής (24 θέσεις) 

11. Αμφιθέατρο Φυσικής:  24 

   

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ 

Σταύρος Κουρκουλής 


