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Θέμα: Κατηγορίες φοιτητών για τους οποίους θα υπάρξει ειδική μέριμνα σχετικά με 
τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις με φυσική παρουσία – Σχετική διαδικασία 
 
Σχετ.:  α) Η από 28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του 

ΕΚΠΑ 
β) Έγγραφο του Συμβουλίου Ένταξης με θέμα «Δήλωση φοιτητών για τη 
συμμετοχή τους στις εξετάσεις» 

  
Όπως έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του καταργηθέντος 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν για τον τρόπο 
εξέτασης που έχουν επιλέξει οι διδάσκοντες για την εξέταση κάθε μαθήματος.  
 
Σε όσες περιπτώσεις ο διδάσκων έχει επιλέξει μέθοδο εξέτασης με φυσική παρουσία, 
θα ληφθεί ειδική μέριμνα για φοιτητές που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

Α)  Φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση με 
COVID-19 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1856Β/15-5-2020) 

Β)  Φοιτητές που έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα που ανήκουν 
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση με COVID-19 σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1856Β/15-5-2020) 

Γ)  Φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
Δ)  Αλλογενείς/αλλοδαπούς φοιτητές εκτός Ε.Ε. και αλλογενείς/αλλοδαπούς 

φοιτητές εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, που 
τελούν σε υποχρεωτικό περιορισμό μετακινήσεων κατόπιν επιστροφής τους 
στην Ελλάδα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Υ.Σ. 142/26-5-2020 με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων 



σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά την είσοδό τους στην 
ημεδαπή» 
(https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/Egkyk
lios_gia_allogeneis_foitites.pdf) 

Ε)  Φοιτητές που τελούν σε υποχρεωτικό περιορισμό μετακινήσεων για 
προληπτικούς ή άλλους λόγους, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα που έχουν 
επιβληθεί για τον COVID-19. 

 
Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α, Β και Γ θα εξετάζονται με εναλλακτικούς 
τρόπους, όπως εξ αποστάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση, που θα προσδιορίσει ο 
διδάσκων του μαθήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ενημερώσει 
εμπρόθεσμα τον διδάσκοντα ότι εμπίπτει στις προαναφερόμενες κατηγορίες, 
απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που θα αναρτηθεί από τον διδάσκοντα 
στην πλατφόρμα e-class του ΕΚΠΑ. (βλ. σχετικό έγγραφο (β)). 
 
Επιπλέον, οι φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α, Β και Γ υποχρεούνται να 
αποστείλουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση apyroudi@uoa.gr υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) αναφέροντας τον 
λόγο για τον οποίο ζητούν να μην εξεταστούν με φυσική παρουσία και επισυνάπτοντας 
σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον επικαλούμενο λόγο. Στην υπεύθυνη 
δήλωση πρέπει να αναγράφονται επιπλέον: 

 Το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο ανήκει ο φοιτητής 

 Ο αριθμός μητρώου του φοιτητή 

 Τα μαθήματα για τα οποία ζητά ο φοιτητής να μην εξεταστεί με φυσική 
παρουσία 

 
Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να 
εξεταστούν εξ αποστάσεως και έχουν ήδη στην κατοχή τους βεβαίωση από τον 
σύμβουλο Καθηγητή ΦμΑ ή έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σε 
προγενέστερο χρόνο στη Γραμματεία του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών, 
καταθέτουν την υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται να επισυνάψουν σχετικά 
δικαιολογητικά. 
 
Φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις Δ και Ε, και εφόσον ο υποχρεωτικός 
περιορισμός μετακινήσεων παρατείνεται μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία 
εξέτασης του μαθήματος με φυσική παρουσία, αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση apyroudi@uoa.gr υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) 
αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο αδυνατούν να προσέλθουν στην εξέταση με 
φυσική παρουσία και επισυνάπτοντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον 
επικαλούμενο λόγο. Επίσης, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται: 

 Το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο ανήκει ο φοιτητής 

 Ο αριθμός μητρώου του φοιτητή 
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 Ο χρόνος λήξης του περιορισμού μετακινήσεών τους (αν είναι γνωστός) 

 Τα μαθήματα για τα οποία ζητά ο φοιτητής να μην εξεταστεί με φυσική 
παρουσία 

Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές θα εξετάζονται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως εξ 
αποστάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση, που θα προσδιορίσει ο διδάσκων του 
μαθήματος, ακόμα και αν είχαν δηλώσει αρχικά συμμετοχή στην εξέταση με φυσική 
παρουσία. 
 
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής του σχετικού 
εγγράφου μέσω της εφαρμογής της ψηφιακής πύλης gov.gr «Υπεύθυνη Δήλωση». 
Επίσης η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποσταλεί και σκαναρισμένη. 
 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι προαναφερόμενες διαδικασίες απαιτούνται 
αποκλειστικά και μόνο για τα μαθήματα στα οποία ο διδάσκων έχει επιλέξει μέθοδο 
εξέτασης με φυσική παρουσία. 
 
 
 
 Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης 

 

 

 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

 Καθηγητής 

 
 


