
Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του
χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο Τμήμα Γεωγραφίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:

1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Β΄ 4406).

2. Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο
ταυτοπροσωπίας των φοιτητών/τριών και παράλληλη επίδειξη: είτε πιστοποιητικού
εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, είτε
πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, είτε
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR)
έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ (48)
ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Συστήνεται σε όσους/ες φοιτητές/τριες διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
και δεν υποχρεούνται σε τακτικό εργαστηριακό έλεγχο, να διενεργούν εθελοντικά και σε
τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. δύο φορές την εβδομάδα) κατά την περίοδο της συμμετοχής
τους στην εξεταστική, έλεγχο με self-test για την προστασία όλων των μελών της
ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στην οποία υπάρχουν άτομα που ανήκουν στις ομάδες
υψηλού κινδύνου. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται ισχυρά ιδιαίτερα σε περίπτωση παρουσίασης
οποιωνδήποτε σχετικών συμπτωμάτων, ακόμη και πολύ ήπιων (π.χ. πονοκέφαλος,
πονόλαιμος, συνάχι κλπ).

3. Φοιτητές/τριες που νοσούν με λοίμωξη, ΔΕΝ θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο
χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό
πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται υποχρεωτικά
μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής του πιστοποιητικού νόσησης στους υπεύθυνους
διδάσκοντες/ουσες των εξεταζόμενων μαθημάτων, κοινοποίησής του στη Γραμματεία
και δήλωσής του στο edupass (https://edupass.gov.gr).

4. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές/τριες δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά διατηρούν το
δικαίωμα να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν σε άλλη
ημερομηνία που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα. Η
ημερομηνία αυτή ενδέχεται να είναι μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

5. Αποκλειστικά για φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα
edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς
TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως
άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι: οι ανωτέρω φοιτητές/τριες που νοσούν με λοίμωξη και
δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία
υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον/ην διδάσκοντα/ουσα, σύμφωνα με



τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 (εκτός της υποχρέωσης δήλωσης του αποτελέσματος
στην πλατφόρμα edupass) και 4.

6. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’
όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή.
Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή
εναλλακτικά διπλής μάσκας.

7. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα μηνύματα στο ιδρυματικό ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο τους, καθώς και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων/ουσών στο e-class
αναφορικά με περαιτέρω διευκρινίσεις/απαιτήσεις για την εξέταση των μαθημάτων.

8. Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό Covid-19, προκειμένου να παραστούν οι
φοιτητές/τριες στην εξέταση είναι επικίνδυνη για την υγεία τους, την υγεία των
συμφοιτητών/τριών τους και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Σε περίπτωση νόσησης είναι
καλύτερο για όλους να αξιοποιηθεί η ανωτέρω δυνατότητα εξέτασης σε μεταγενέστερο
χρόνο.

9. Ο εμβολιασμός και η τήρηση των υγειονομικών κανόνων παραμένουν η καλύτερη ασπίδα
μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα
εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους διεξαγωγής
των εξετάσεων.


