
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

Οι εξετάσεις θα γίνουν σύμφωνα με την επιλογή των διδασκόντων του κάθε μαθήματος 

(διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία). Σε περίπτωση εξέτασης με φυσική παρουσία θα 

τηρηθούν οι όροι ασφαλείας (ελάχιστη επιφάνεια 10m2/φοιτητή, μάσκα, γάντια). Θα 

υπάρξουν επιπρόσθετες οδηγίες όσον αφορά την υποστήριξη της διεξαγωγής των 

εξετάσεων διαδικτυακά. 

Διευκρινίζεται ότι αν υπάρχει ανάγκη κάλυψης της ύλης μπορεί να δοθεί παράταση στο 

εξάμηνο. Παρόλο αυτά, ο αριθμός των 13 εβδομάδων δεν είναι δεσμευτικός, εφόσον η ύλη 

καλυφθεί σε μικρότερο διάστημα. Επιδίωξή μας παραμένει η τήρηση του ισχύοντος 

χρονοδιαγράμματος του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Ενημερώνεται όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό ότι τα εργαστήρια που χρειάζονται φυσική 

παρουσία θα υλοποιηθούν από 25/5-12/6 σε μικρές ομάδες με τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας (ελάχιστη επιφάνεια 10m2/φοιτητή, μάσκα, γάντια). Τα φροντιστηριακού τύπου 

εργαστήρια θα έχουν γίνει διαδικτυακά. 

Θα σας σταλεί πίνακας με τις αίθουσες που χρησιμοποιεί το κάθε Τμήμα προκειμένου να 

οργανώσετε τα εργαστηριακά τμήματα κάθε μαθήματος και να ενημερώσετε την 

Πρυτανεία. Στη συνέχεια βάσει αυτών των στοιχείων θα ανακοινωθεί ωρολόγιο πρόγραμμα 

εργαστηρίων για την περίοδο αυτή (25/5-12/6). Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των 

φοιτητών στα επιμέρους τμήματα εργαστηριακών ασκήσεων θα πραγματοποιείται 

ελεγχόμενα και με αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας. 

Είναι ευκταίο μέχρι τις 25 Μαΐου να έχουν ολοκληρωθεί το θεωρητικό τμήμα των 

μαθημάτων και τα φροντιστηριακού τύπου εργαστήρια προκειμένου να υπάρχει χρόνος για 

τα εργαστήρια με φυσική παρουσία. Παρόλα αυτά, κατά την περίοδο (25/5-12/6) μπορούν 

να συνεχιστούν διαδικτυακά μαθήματα ασύγχρονης ή σύγχρονης εκπαίδευσης (τα 

σύγχρονης εκτός του ωραρίου που θα έχει ανακοινωθεί για τα εργαστήρια με φυσική 

παρουσία). 

Όσον αφορά τη φοιτητική μέριμνα, το εστιατόριο, το κυλικείο και οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές με εξαίρεση την παροχή φαγητού σε 

πακέτο από το εστιατόριο. Θα ανακοινωθεί ειδική ρύθμιση για τις πρακτικές. Τέλος, για την 

εκπόνηση πτυχιακών μελετών ισχύουν τα ανακοινωθέντα μέτρα ασφαλείας. 

 

Εκ της Πρυτανείας    

         


