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Σύμφωνα  με  την  Απόφαση  59181/Ζ1  του  Υφυπουργού  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη (ΦΕΚ Β1935/20-5-2020) επιτρέπεται:

Η  διεξαγωγή  εξετάσεων  με  φυσική  παρουσία  όπου  πρέπει  να  τηρούνται
απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά
με τα μέτρα προστασίας  και  τους κανόνες ασφαλείας,  όπως εξειδικεύονται
στην ΚΥΑ 60720/Ζ1 (ΦΕΚ Β1971/21-5-2020).

Οι φοιτητές για την εξέταση με φυσική παρουσία πρέπει να έχουν υπόψιν τα
ακόλουθα:

1. Να αποφεύγουν τον συνωστισμό στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης
πριν την έναρξη και μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας κρατώντας
αποστάσεις από τους συναδέλφους τους.

2.  Η  εξέταση  με  φυσική  παρουσία  θα  πραγματοποιηθεί  σε  συγκεκριμένες
αίθουσες όπου θα επιτρέπεται να καθίσετε σε συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες
θα  εξασφαλίζουν  την  ελάχιστη  απόσταση  1.5  μέτρων  από  τους  άλλους
εξεταζομένους.  Οι  αιθουσες  θα  είναι  φυσικά  αεριζόμενες  καθώς  η  χρηση
κλιματιστικών δεν επιτρέπεται.

3. Κάθε εξεταζόμενος καλείται να προσέλθει τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την
έναρξη  της  εξέτασης  για  να  γίνει  ταυτοποίηση  των  στοιχείων  του  και  να
καθίσει στην αίθουσα που θα του υποδειχθεί.

4.  Κατά τη  διάρκεια  της εξέτασης  τόσο οι  επιτηρητές  όσοι  οι  εξεταζόμενοι
πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά μάσκα. Η απόρριψη μασκών μίας χρήση θα
γίνεται  σε  προβλεπόμενα  σημεία.  Η  αλλαγή  μάσκας  πολλαπλής  χρήσης
πρέπει να γίνεται με δική σας ευθύνη και πρέπει η μάσκα να απορρίπτεται ή
να φυλάσσεται σε ειδικό σακουλάκι που θα έχετε μαζί σας.

5. Η απαγόρευση χρήσης και κατοχής κινητού κατά τη διαδικασία εξέτασης
ισχύει.  Γι’  αυτό  το  λογο  θα  έχετε  μαζί  σας  ένα  φάκελο  αλληλογραφίας
αδιαφανη, ο οποίος θα γράφει το όνομα σας και στον οποίο θα βάλετε το
απενεργοποιημένο κινητό σας. Ο φάκελος θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο
κοντά στη θέση εξέτασης σας.

6. Οφείλετε να ακολουθείτε τις οδηγίες των επιτηρητών κατά την προσέλευση,
παρουσία και αποχώρηση από το χώρο της εξέτασης.


