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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. Όλοι οι φοιτητές που συµµετέχουν στην εξεταστική διαδικασία υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρµα edupass (https://edupass.gov.gr). 

2. Η συµµετοχή στα εξεταζόµενα µαθήµατα γίνεται υποχρεωτικά µε έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας και επίδειξη ενός εκ των κάτωθι: 

α. πιστοποιητικό εµβολιασµού σύµφωνα µε την ΚΥΑ: Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30-12-21, όπως 
αυτή εκάστοτε ισχύει, 

β. πιστοποιητικό νόσησης σύµφωνα µε την ως άνω ΚΥΑ, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, 

γ. βεβαίωση αρνητικού µοριακού τεστ (PCR) έως 72 ωρών ή αρνητικού rapid test έως 48 
ώρες πριν την έναρξη του εξεταζόµενου µαθήµατος. 

3. Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συνιστάται η 
χρήση µάσκας υψηλής προστασίας (FFP2 ή KN75) ή διπλής µάσκας. 

4. Φοιτητές που νοσούν µε λοίµωξη δεν θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις για όσο διάστηµα 
διαρκεί η αποµόνωση. Η νόσηση πιστοποιείται µέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρµα 
edupass. Οι εν λόγω φοιτητές θα εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία υποχρεωτικά 
απουσίαζαν, σε άλλη ηµεροµηνία η οποία θα οριστεί µε επιµέλεια του διδάσκοντα σε 
συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή µονάδα. 

Οι νοσούντες φοιτητές που επιθυµούν εξέταση σε µάθηµα, θα υποβάλλουν σχετικό αίτηµα 
και δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικής. 

5. Πέραν των προαναφερόµενων, ισχύουν οι οδηγίες σε σχέση µε τα µέτρα υγιεινής που 
εφαρµόστηκαν όλο το προηγούµενο διάστηµα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(Α) Γραπτή εξέταση σε Αίθουσα 

1. Η είσοδος στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά µέσα στα 20 λεπτά 
πριν την ώρα της εξέτασης. Στην είσοδο της αίθουσας θα επιδεικνύετε σε επιτηρητή το 
Πιστοποιητικό Εµβολιασµού/Νόσησης ή Βεβαίωση test και την ταυτότητά σας. Θα 
καλύπτετε µε σειρά τα καθίσµατα αρχίζοντας από το τέλος της αίθουσας έως την πλήρωσή 
της. 

2. Πάνω στο έδρανο θα έχετε σε εµφανή θέση τυπωµένο το Πιστοποιητικό Εµβολιασµού ή 
Βεβαίωση Τεστ για να µπορεί να ελεγχθεί. 

3. 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. 



4. Η αναµονή πριν τις εξετάσεις να γίνεται κατά προτίµηση σε ανοικτό χώρο. Αναµονή εντός 
του κτηρίου θα γίνεται στους διαδρόµους από τη βορεινή είσοδο έως το κυλικείο και στο 
κεντρικό χώρο διαλειµµάτων (επίπεδο-0).  

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

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

7. Όλες οι αίθουσες θα παραµένουν κενές για αερισµό και απολύµανση εκτός από το χρονικό 
διάστηµα χρήσης τους σε εξέταση. 

(Β) Εξέταση σε Αίθουσα Υπολογιστών 

Ισχύουν οι παραπάνω οδηγίες µε τροποποίηση ως προς τα εξής: 

1. 10 λεπτά πριν την εξέταση θα εισέρχεστε σταδιακά (µέσα στα 10 λεπτά) στην Αίθουσα 
Υπολογιστών.  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. 

 


