
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚON ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΑΡΘΡ. 13 ΠΑΡ.1 Ν. 4589/2019 Ψαχνά, 22-7-2020 

 
Διεύθυνση:  Θέση Σκληρό Προς: - Φοιτητές Προγραμμάτων σπουδών  
Τ.Κ. - Πόλη:  344 00 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Πληροφορίες:   Ελλάδας 
Τηλέφωνο:    
Φαξ:    
e-mail:  ΚΟΙΝ: - Μέλη Δ.Ε.Π. Γενικού Τμήματος, 
   - Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Γενικού Τμήματος 
    
 
Θέμα: Δήλωση φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 
Σχετ.:  

Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ισχύουν (αποστάσεις μεταξύ 
ανθρώπων τουλάχιστον 1,5 μέτρο), ο προγραμματισμός των εξετάσεων Σεπτεμβρίου του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους είναι εφικτός μόνο εάν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο 
ακριβής αριθμός των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην εξέταση κάθε μαθήματος. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι αίθουσες που υπάρχουν είναι περιορισμένες και η κύρια προτεραιότητα 
είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μεγάλο αμφιθέατρο, που σε κανονικές συνθήκες είναι 
χωρητικότητας 292 φοιτητών, υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο 59 
φοιτητές. 

Όπως όμως χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες πληροφορικής από την πρώτη στιγμή για τη 
διενέργεια διδασκαλίας εξ αποστάσεως, με αξιοσημείωτη επιτυχία, οι τεχνολογίες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διενέργεια των εξετάσεων. Οι διδάσκοντες έχουν 
επιλέξει τη μέθοδο εξέτασης που ταιριάζει καλύτερα στη φύση των μαθημάτων που 
διδάσκουν. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες για τον 
τρόπο εξέτασης που έχουν επιλέξει και θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας. Η 
ενημέρωσή σας θα γίνει από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κάθε μαθήματος (e-
class ΕΚΠΑ) μέσω ανακοινώσεων από τους διδάσκοντες. Η ενημέρωση θα αφορά τα 
θεωρητικά μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, που θα εξεταστούν κατά την 
εξεταστική Σεπτεμβρίου.  

Για το λόγο αυτό καλείστε να εγγραφείτε (αν δεν το έχετε κάνει ήδη) στο eclass (του ΕΚΠΑ) 
των θεωρητικών μαθημάτων τα οποία έχετε παρακολουθήσει κατά το χειμερινό και το 
εαρινό εξάμηνο και για τα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε το Σεπτέμβριο και να 
επισκέπτεσθε τακτικά τις ανακοινώσεις των μαθημάτων αυτών. Για κάθε μάθημα θα 
κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, μέσω της συμπλήρωσης ειδικού 
ερωτηματολογίου, το οποίο θα αναρτηθεί στο εργαλείο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» της πλατφόρμας 
e-class του ΕΚΠΑ.  

Σε περίπτωση που για κάποιο μάθημα δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα εξετάσεων του 
εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εξεταστική 
Σεπτεμβρίου, και εφόσον μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων διαπιστωθεί ότι έχουν περάσει 
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το μάθημα, θα διαγραφούν με μέριμνα του διδάσκοντα από τη λίστα των φοιτητών που θα 
εξεταστούν το Σεπτέμβριο. 

 

Στις λίγες περιπτώσεις που φοιτητές δεν δύνανται να εξεταστούν με τον τρόπο που έχει 
επιλέξει ο διδάσκων (για παράδειγμα φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ο 
διδάσκων έχει επιλέξει εξέταση με φυσική παρουσία) θα πρέπει να ενημερώσουν τον 
διδάσκοντα, ώστε να προγραμματισθεί ειδικά για αυτούς εναλλακτικός τρόπος εξέτασης. 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες φοιτητών για τους οποίους θα ληφθεί ειδική μέριμνα, εφόσον 
ο καθηγητής έχει επιλέξει εξέταση με φυσική παρουσία, έχουν προσδιοριστεί στο από 10-6-
2020 σχετικό έγγραφο του Συμβουλίου Ένταξης που είναι αναρτημένο στην παρακάτω 
ιστοσελίδα: 

https://www.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/www/uploads/anakoinosi_gia_eidi
kes_katigories_foititon_.pdf 

 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα καταρτιστεί αφού συγκεντρωθούν οι δηλώσεις 
επιβεβαίωσης των φοιτητών, ώστε να είναι γνωστός ο αριθμός των φοιτητών που θα 
συμμετέχουν στην εξέταση κάθε μαθήματος.  

 

 
 Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης 
 
 
 
 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
 Καθηγητής 
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