ANAKOINΩΣΗ
Σύµφωνα µε την Απόφαση 59181/Ζ1 του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Διγαλάκη (ΦΕΚ Β1935/20-5-2020) επιτρέπεται:
Α. 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) για τα οποία θα υπάρξει νέα
ανακοίνωση για τον ακριβή τρόπο εφαρµογής τους στην ερχόµενη Εξεταστική
Περίοδο Ιουνίου 2020.
Β. Η διεξαγωγή γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης µε εξ αποστάσεως
µεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η
αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης και η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Το πλαίσιο διενέργειας
εξετάσεων µε εξ αποστάσεως µεθόδους, θα ρυθµιστεί µε απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Για κάθε µάθηµα, ο αντίστοιχος διδάσκοντας αποφασίζει µε ποιο τρόπο θα
διεξαχθεί η εξέταση του µαθήµατός του και τον κοινοποιεί: α) µέσω της
ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποστήριξης του µαθήµατος, και
β) µε ανακοίνωση µέσω της Γραµµατείας του Τµήµατος που θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Η εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου
2020. Οι εξετάσεις µε φυσική παρουgςσία θα αρχίσουν τη δεύτερη εβδοµάδα
της εξεταστικής περιόδου. Μετά την ενηµέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής
των εξετάσεων κάθε µαθήµατος, και µε σκοπό τον ακριβή προγραµµατισµό
της διεξαγωγής τόσο των εξετάσεων µε φυσική παρουσία όσο και των
εξετάσεων µε εξ αποστάσεως µεθόδους, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν
ηλεκτρονικά στο σύνδεσµο:
https://courses.math.uoc.gr/june20
από 29-5-2020 έως 5-6-2020 σε ποια µαθήµατα επιθυµούν να εξεταστούν
κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020, καθώς και τον τρόπο εξέτασης
τους σε όσα µαθήµατα θα προβλέπονται περισσότεροι του ενός τρόποι
εξέτασης.
Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων συµµετοχής στην Εξεταστική
Περίοδο Ιουνίου 2020, θα καταρτιστεί, για κάθε µάθηµα, κατάλογος που θα
περιέχει όσους σκοπεύουν να εξεταστούν. Δεν θα είναι εφικτή η συµµετοχή
στην εξέταση ενός µαθήµατος όσων δεν βρίσκονται στο αντίστοιχο κατάλογο.
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