
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 

Γενικά 

• Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για φοιτητές και επιτηρητές. Δεν είναι δυνατή 

η συμμετοχή στις εξετάσεις χωρίς μάσκα. 

• Παράθυρα και πόρτες πρέπει να παραμένουν ανοικτά. 

• Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους η παραμονή 

πριν ή μετά την εξέταση σε διαδρόμους και άλλους χώρους των διδακτηρίων.  

• Η κατανομή  των εξεταζομένων σε αίθουσες θα αναρτάται εγκαίρως στο «my 

courses». 

• Σε περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών που δήλωσαν συμμετοχή στην 

εξέταση κάποιου μαθήματος υπερβαίνει τους 267 (μέγιστη συνολική 

χωρητικότητα αιθουσών εξετάσεων) η εξέταση θα γίνεται σε δύο βάρδιες με 

διαφορετικά θέματα. Σε συντονισμό με τη Γραμματεία και την Επιτροπή 

Προπτυχιακών Σπουδών θα ρυθμίζονται τα θέματα ώρας και αιθουσών για τη 

δεύτερη βάρδια.  

• Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει ένας επιτηρητής και σε κάθε συγκρότημα αιθουσών 

(Γενικές Έδρες και Νέα Κτίρια) θα υπάρχει ένας επί πλέον επιτηρητής που θα 

επικουρεί το έργο τους. 

• Ο επιτηρητής φροντίζει πριν την είσοδο των εξεταζομένων να έχει τοποθετήσει 

εκφώνηση και κόλλες στις αντίστοιχες θέσεις.  

• Οι εξεταζόμενοι εισέρχονται στην αίθουσα, τηρώντας τις προβλεπόμενες φυσικές 

αποστάσεις ασφαλείας, πέντε λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Ομοίως πρέπει 

να τηρούνται οι αποστάσεις και κατά την αποχώρηση τους από την αίθουσα.  

• Πριν την έναρξη της πρωινής βάρδιας και μετά τη λήξη της οι χώροι εξέτασης 

καθαρίζονται από το συνεργείο καθαρισμού και απολυμαίνονται τα έδρανα.  

• Οι κλιματιστικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές. 

• Είναι σκόπιμο να αποφεύγεται η επίλυση ατομικών αποριών κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης και οι όποιες διευκρινίσεις, αν απαιτούνται, να δίνονται από Έδρας. 

• Παράδοση/διαχείριση γραπτών: Αν ο εξεταζόμενος αποχωρήσει πριν τη λήξη 

της εξέτασης τοποθετεί το γραπτό σε μικρό χαρτοκιβώτιο που θα είναι 

τοποθετημένο στην έδρα. Οι σπουδαστές που αποχωρούν μετά τη λήξη της 

εξέτασης αφήνουν την εκφώνηση και το γραπτό στο έδρανό τους και ο επιτηρητής 

τα συλλέγει φορώντας γάντια. Ο συντονιστής φυλάσσει τα γραπτά σε ασφαλή 

χώρο τουλάχιστον επί μία εβδομάδα και στη συνέχεια αρχίζει τη διόρθωση. 

 

Υγειονομικό υλικό 

• Σε κάθε μέλος του προσωπικού θα διανεμηθούν δύο μάσκες πολλαπλών χρήσεων. 

• Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει κουτί με μάσκες μιας χρήσης αποκλειστικά για όσους 

φοιτητές προσήλθαν στην εξέταση χωρίς μάσκα.  

• Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει επιτραπέζιο δοχείο με υγρό αντισηπτικό διάλυμα. 

 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος  

Σε περίπτωση που εργαζόμενος/φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα του COVID-19 

(Πυρετός, Βήχας ξηρός ή/και με απόχρεμψη, Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, 

Κρυάδες, Ρίγος, Μυαλγίες, Κεφαλαλγία, Πονόλαιμος, Ξαφνική απώλεια γεύσης ή 

όσφρησης): 

• Ο εργαζόμενος/φοιτητής αποχωρεί αμέσως από την αίθουσα. 



• Ο επιτηρητής ενημερώνει τη Διοίκηση της Σχολής, η οποία θα ζητήσει άμεσα 

ιατρική αξιολόγηση. 

• Μέχρι την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης ο εργαζόμενος/φοιτητής 

παραμένει στο σπίτι του (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr). 

• Αν η αξιολόγηση δείχνει κρούσμα (θετικό τεστ) ενημερώνεται άμεσα η Σχολή, το 

Ίδρυμα και ο ΕΟΔΥ, ακολουθεί  ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των 

χώρων που κινήθηκε το κρούσμα και ο ΕΟΔΥ αναλαμβάνει την επιδημιολογική 

διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος 

(εργαζόμενοι/φοιτητές στον ίδιο χώρο) και δίνει τις σχετικές οδηγίες που 

ακολουθούνται πιστά.  

• Τα ανωτέρω θα τροποποιηθούν ανάλογα αν υπάρξει διαφορετική οδηγία από τις 

αρμόδιες αρχές. 

 

 

 

http://www.eody.gov.gr/

