
Κανόνες συμμετοχής στις εξετάσεις με φυσική παρουσία του Εαρινού 

Εξαμήνου 2019-2020 

Δήλωση συναίνεσης 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμμετοχή ενός φοιτητή στις εξετάσεις ενός μαθήματος με φυσική παρουσία αποτελεί 

ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του φοιτητή ότι: 

 Δηλώνει ότι έχει διαβάσει, αποδέχεται πλήρως και συναινεί σε όλα όσα αναφέρονται στην 

60720/Ζ1/21-05-2020 (ΦΕΚ 1971/Β’/21-05-2020) ΚΥΑ του  Υφυπουργού  Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, ιδιαίτερα του άρθρου 4. (Διαβάστε το ΦΕΚ) 

 Δηλώνει ότι θα εφαρμόζει κατά την εξέταση αλλά και κατά την παραμονή του στους χώρους 

της Πανεπιστημιούπολης Σερρών όλους τους κανόνες προστασίας της υγείας έτσι όπως έχουν 

ορισθεί τον ΕΟΔΥ, την «Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες» και την «Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19». 

 

Διαδικασία εξέτασης 
Οι εξετάσεις θα γίνουν στις αίθουσες του κτιρίου Ε («Βαρέα Εργαστήρια Δομικών») στις οποίες οι 

υγειονομικές απαιτήσεις απόστασης μεταξύ εξεταζόμενων φοιτητών και αερισμού αιθουσών 

υπερκαλύπτονται.  Οι αίθουσες θα έχουν απολυμανθεί σχολαστικά πριν από κάθε εξέταση. 

 Προσέρχεστε τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και αναμένετε στον προαύλιο 

χώρο, σε μέρος σκιερό, μπροστά από την είσοδο του κτιρίου, διατηρώντας αποστάσεις 

τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ σας. Δεν συνωστίζεστε σε ομάδες. 

 Καλείστε από τον καθηγητή ή τους επιτηρητές να προσέλθετε ένας-ένας στην είσοδο του 

κτιρίου, όπου επιδεικνύετε την φοιτητική σας ταυτότητα, πίσω από το τζάμι και γίνεται έλεγχος 

αν δικαιούστε να εξεταστείτε. Δεν συνωστίζεστε στις σκάλες. 

 Στην συνέχεια εισέρχεστε στον προθάλαμο του κτιρίου όπου θερμομετριέστε. Σε περίπτωση 

που εμφανίζετε θερμοκρασία άνω του ορίου των 37.5 °C, που καθορίστηκε από τον ΕΟΔΥ, δεν 

σας επιτρέπεται η είσοδος και οφείλετε να αποχωρήσετε άμεσα. Είναι επομένως σκόπιμο να 

έχετε θερμομετρηθεί κατ’ ιδίαν, λίγες ώρες πριν από την εξέταση. 

 Εφόσον περάσετε τον έλεγχο οδηγείστε από τους επιτηρητές στην αίθουσα εξέτασης και 

κάθεστε στη συγκεκριμένη θέση που σας υποδεικνύεται.  

 Στην είσοδο της αίθουσας θα υπάρχει αντισηπτικό. Η απολύμανση των χεριών πριν την είσοδο 

είναι υποχρεωτική. Η χρήση μάσκας από τους φοιτητές δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 

συνιστάται ισχυρά και επομένως είναι σκόπιμο οι φοιτητές να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα. 

Συνιστάται επίσης οι φοιτητές να έχουν μαζί τους δικό τους αντισηπτικό ή αντισηπτικά 

μαντηλάκια και γάντια μιας χρήσης.  

 Επιτρέπεται να έχετε μαζί σας στο θρανίο μόνο τα απαραίτητα για την εξέταση, όπως στυλό 

(τουλάχιστον 2), μολύβια, χάρακες, κομπιουτεράκι, βιβλία και σημειώσεις ή τυπολόγιο (εφόσον 

http://cm.ihu.gr/civil/userfiles/files/civil/2020/FEK_1971_B_21-05-2020.pdf


ο διδάσκων τα έχει επιτρέψει), 1 μικρό μπουκάλι νερό και την φοιτητική σας ταυτότητα. Όλα τα 

υπόλοιπα αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, σακίδια και (κλειστό) κινητό θα αποθέτονται σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο. ΔΕΝ επιτρέπεται ο δανεισμός οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ 

των φοιτητών. 

 Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση του WC. Καλό θα είναι να αποφεύγετε 

τη χρήση κοινόχρηστων WC. 

 Kατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται προσωπικές διευκρινήσεις επί των θεμάτων. 

Δεν επιτρέπεται δηλαδή να καλέσετε τον καθηγητή για να του δείξετε κάτι πάνω στα θέματα ή 

στην κόλλα σας. 

 Εφόσον τελειώσατε πριν την λήξη της διάρκειας εξέτασης, μαζεύετε όλα τα προσωπικά σας 

αντικείμενα (και το μπουκαλάκι του νερού!), τοποθετείτε το γραπτό σας στην άκρη του 

θρανίου και ειδοποιείτε τον επιτηρητή. Στην συνέχεια αποχωρείτε ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες του επιτηρητή. 

 Κατά την λήξη της εξέτασης (και 10 λεπτά νωρίτερα) για την αποφυγή συνωστισμού, δεν 

επιτρέπεται η ελεύθερη αποχώρηση. Κλείνετε το γραπτό σας, το τοποθετείτε στην άκρη του 

θρανίου, μαζεύετε τα προσωπικά σας αντικείμενα (και το μπουκαλάκι του νερού!) και 

αναμένετε, καθισμένοι στο θρανίο, να σας επιτρέψει ο επιτηρητής της αποχώρηση σας. Η 

αποχώρηση θα γίνεται με σειρά, πρώτα τα θρανία που βρίσκονται πλησιέστερα στην έξοδο και 

στην συνέχεια τα θρανία που βρίσκονται πιο μέσα. Παίρνετε τα τυχόν άλλα αντικείμενα που 

είχατε (τσάντες κλπ) και εξέρχεστε άμεσα του κτιρίου. Δεν συνωστίζεστε στον προθάλαμο 

αυτού, ούτε περιμένετε τον καθηγητή για να του μιλήσετε για το γραπτό σας! 

 

Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εξέτασης, αν κατά την διάρκεια της εξέτασης διαπιστωθεί από τον 

επιτηρητή ή τον διδάσκοντα ανάρμοστη συμπεριφορά από φοιτητή, όπως προσπάθεια αντιγραφής με 

οιονδήποτε τρόπο, ή διατάραξη της εξεταστικής διαδικασίας, ή μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις τις 

σχετικές με την υγειονομική προστασία, ο φοιτητής αποβάλλεται άμεσα από την αίθουσα, χωρίς 

συζήτηση, ενημερώνεται ο διδάσκων, το τυχόν γραπτό του φοιτητή μηδενίζεται και του επιβάλλεται η 

ποινή που προβλέπεται για το παράπτωμα. Για το συμβάν ενημερώνεται ο Πρόεδρος του Τμήματος και 

αν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής έχει επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά και σε άλλο μάθημα τότε 

μηδενίζεται σε όλα τα μαθήματα που έδωσε στην παρούσα εξεταστική. 

 

Φοιτητές που δικαιούνται ειδική εξέταση 
Στα μαθήματα που εξετάζονται με γραπτή εξέταση, οι φοιτητές που δικαιούνται διαφορετικού τύπου 

εξέταση (δυσλεξία ή αλλά προβλήματα) και έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην 

Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στον διδάσκοντα για να κανονίσουν την 

διαδικασία εξέτασης τους και θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους, κατά την εξέταση, την σχετική 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   


