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(Α) Γραπτή εξέταση σε Αίθουσα 

Είναι σηµαντικό να ακολουθηθούν µε ακρίβεια τα παρακάτω: 

1. Κανένας δεν συµµετέχει σε εξετάσεις µε συµπτώµατα ίωσης. 

2. Είναι υποχρεωτική η διενέργεια self-test µια (1) φορά την εβδοµάδα και έως 24 ώρες προ 
της πρώτης ηµέρα προσέλευσης στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων. Συµµετέχετε µε 
αρνητικό αποτέλεσµα που δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα self-testing.gov.gr. Το 
Έντυπο Δήλωσης από την πλατφόρµα προσκοµίζεται και επιδεικνύεται για είσοδο στο 
χώρο της εξέτασης. Σε περίπτωση τεχνικού κωλύµατος, η Δήλωση Αποτελέσµατος µπορεί 
να γίνει χειρόγραφα. 

3. Θα ενηµερωθείτε µε email δύο ηµέρες πριν την εξέταση του µαθήµατος για την 
συγκεκριµένη αίθουσα στην οποία θα εξεταστείτε.  Η είσοδος στην αίθουσα εξέτασης 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά µέσα στα 15 λεπτά πριν την ώρα της εξέτασης. Στην 
είσοδο της αίθουσας θα επιδεικνύετε σε επιτηρητή τη Δήλωση αρνητικού αποτελέσµατος 
self-test. Θα καλύπτετε µε σειρά τα καθίσµατα αρχίζοντας από το τέλος της αίθουσας έως 
την πλήρωσή της. 

4. Να διατηρείτε συνεχώς µεταξύ σας αποστάσεις 1.5 µέτρου εντός και εκτός του κτηρίου.  

5. Είναι υποχρεωτική η χρήση µάσκας εντός και εκτός του κτηρίου. 

6. Η αναµονή πριν τις εξετάσεις να γίνεται κατά προτίµηση σε ανοικτό χώρο, εξωτερικά του 
κτηρίου, όπως η βορεινή πλευρά (προς το φοιτητικό κέντρο) που έχει σκιά τις πρωινές ώρες. 
Αναµονή εντός του κτηρίου θα γίνεται στους διαδρόµους από τη βορεινή είσοδο έως το 
κυλικείο και στο κεντρικό χώρο διαλειµµάτων (επίπεδο-0).  

7. Θα εισέρχεσθε στην αίθουσα έχοντας απολυµάνει τα χέρια σας. Αντισηπτικά θα υπάρχουν 
εντός και εκτός αιθουσών. 

8. Θα κάθεστε σε αριθµηµένες θέσεις και θα σηµειώνετε στην κόλλα εξέτασης το όνοµα της 
αίθουσας και τον αριθµό θέσης. Δεν επιτρέπεται να µετακινηθείτε σε άλλη θέση, εκτός αν 
υποδειχθεί από τον επιτηρητή. 

9. Απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή οτιδήποτε πάνω στις επιφάνειες εξέτασης, καθώς και 
οποιαδήποτε ενέργεια µειώνει την καθαρότητά τους. 

10. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης θα εξέρχεστε άµεσα από το κτήριο. 

(Β) Εξέταση σε Αίθουσα Υπολογιστών 

Ισχύουν οι παραπάνω οδηγίες µε τροποποίηση των 3, 6 και τα εξής ειδικά µέτρα: 

1. 10 λεπτά πριν την εξέταση θα εισέρχεστε σταδιακά (µέσα στα 10 λεπτά) στην 
προκαθορισµένη Αίθουσα Υπολογιστών, για την οποία σας έχουν ενηµερώσει οι διδάσκοντες 
του µαθήµατος.  Η αναµονή σε εξωτερικό χώρο, πριν τα 10 λεπτά, είναι προτιµητέο να 
γίνεται έξω από την κεντρική είσοδο. 

2. Θα κάθεστε σε αριθµηµένη θέση υπολογιστή, µε πληκτρολόγιο και ποντίκι, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες των διδασκόντων και των επιτηρητών. Απαγορεύεται η µετακίνηση σε άλλη 
θέση. 

3. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες των διδασκόντων για την καταγραφή της παρουσίας σας και 
του αριθµού της θέσης. 

4. Θα σας δίνετε γάντι για υποχρεωτική χρήση στο χέρι που χρησιµοποιεί το ποντίκι. Στο 
τέλος θα το βγάζετε προσεκτικά και θα το πετάτε σε κάδο απορριµµάτων εκτός της αιθούσης. 

 


