Οδηγίες σχετικά µε τη διεξαγωγή της εξεταστικής
περιόδου του χειµερινού ακαδηµαϊκού εξαµήνου
Σύµφωνα µε την 2293/Ζ1/10.01.2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ:
Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειµερινού ακαδηµαϊκού εξαµήνου και λόγω
της ανάγκης λήψεως µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειµερινού
εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές)
πραγµατοποιείται µε φυσική παρουσία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 11
της υπ’ αριθµ. 119847/Γ∆6/23.9.2021 Ȁοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄
4406).
2. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Πανεπιστήµιο για τη συµµετοχή τους
σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση
στην πλατφόρµα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη
υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου.
Επιπλέον, οφείλουν να εφαρµόζουν τα ακόλουθα µέτρα προστασίας:
α) η συµµετοχή στα εξεταζόµενα µαθήµατα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε έλεγχο
ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:
α1) είτε πιστοποιητικού εµβολιασµού σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’
αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει,
α2) είτε πιστοποιητικού νόσησης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθµ.
∆1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε
ισχύει,
α3) είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής µοριακού
τεστ (PCR) έως εβδοµήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως
σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόµενη ώρα έναρξης της εξέτασης του
µαθήµατος.
β) η χρήση προστατευτικής µάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξέτασης για όλους τους συµµετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση µάσκας
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής µάσκας.
3. Φοιτητές 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 µέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρµα edupass. Οι
συγκεκριµένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία
υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ηµεροµηνία που θα οριστεί µε επιµέλεια
του διδάσκοντος.
Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό Covid -19 προκειµένου να παραστούν οι
φοιτητές στην εξέταση, είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία.
4. Επιπλέον των προαναφεροµένων, εφαρµόζονται όλα τα ισχύοντα µέτρα
υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων.

