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1. Το μάθημα θα εξετασθεί με γραπτό μόνο τρόπο σε όλα τα αμφιθέατρα της Σχολής και όλες τις 

αίθουσες του κτηρίου Ζ. Για όλες θα υπάρχει μέριμνα υγιεινής. 

2. Το μάθημα θα εξετασθεί με μία γραπτή εξέταση (Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου, ώρες 12:00-14:00). 

3. Η αίθουσα στην οποία θα εξετασθεί κάθε εξεταζόμενος θα ανακοινωθεί στη σελίδα WEB του 

μαθήματος τη Δευτέρα 07/09/2020 (δηλ. την επομένη ημέρα μετά τη λήξη των δηλώσεων 

συμμετοχής στις εξετάσεις η οποία έχει προθεσμία την Κυριακή 06/09/2020, 23:59:59) και στο 

MyCourses, ενδεχομένως και με email. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης θα είναι ακριβώς και 

αυστηρά δύο (2) ώρες. 

4. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να είναι παρόντες έξω από την αίθουσα/αμφιθέατρο όπου θα 

εξετασθούν (βλ. παρ. 3) τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την εξέταση (δηλ. στις 11:40). Η είσοδος 

και η έξοδος από την κάθε αίθουσα εξέτασης θα γίνεται ΜΟΝΟ από μία είσοδο (αυτή που 

βρίσκεται πλησιέστερα στην «έδρα διδασκαλίας»). Εκεί και ΕΞΩ από αυτή την είσοδο, θα 

περιμένουν άδεια από τους επιτηρητές για είσοδο στην αίθουσα τηρώντας τις αποστάσεις για 

λόγους υγιεινής. 

5. Για την είσοδο στην αίθουσα/αμφιθέατρο ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

a. ΜΑΣΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (οποιουδήποτε τύπου) που διασφαλίζει κάλυψη μύτης και 

στόματος. Η μάσκα παραμένει στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια παραμονής στην 

αίθουσα. Αφαιρείται μόνο για λίγο κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας στην είσοδο. 

b. Επίδειξη σπουδαστικής ή αστυνομικής ταυτότητας για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.  

c. Υπογραφή σε κατάσταση με δικό σας στυλό. 

6. Οι θέσεις στις οποίες κάθονται οι εξεταζόμενοι είναι ήδη επιλεγμένες για να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια. Οι εξεταζόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες του επιτηρητή, εάν υποδείξει αλλαγή 

θέσης σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της αίθουσας/αμφιθεάτρου. Στο έδρανο/θρανίο θα 

υπάρχουν μόνο βασικά όργανα (στυλό, μολύβι, γόμα, χάρακες), αριθμομηχανή, το τυπολόγιο 

(2 φύλλα, δηλ. 4 σελίδες) και η ταυτότητα/ πάσο. ΔΕΝ επιτρέπονται άλλα χαρτιά, βιβλία κ.λπ. 

Τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μακριά από το έδρανο. 

7. Τα θέματα θα μοιρασθούν από τους επιτηρητές. Δεν χρειάζεται να φέρετε κάτι εσείς. 

8. Ερωτήσεις θα επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση τυχόν ασαφούς διατύπωσης των θεμάτων. 

9. Δεν θα υπάρξει αποχώρηση πριν το πέρας της εξέτασης. Δεν θα επιτραπεί η προσωρινή 

απουσία από την αίθουσα (πρέπει να φροντίσετε για τις προσωπικές σας ανάγκες πριν την 

έναρξη). Η αποχώρηση θα επιτρέπεται μόνο μετά τη παρέλευση της πρώτης ώρας.  

10. Η αποχώρηση μετά τη λήξη της εξέτασης θα γίνεται συντεταγμένα καθ’ υπόδειξη των 

επιτηρητών (π.χ. κατά σειρά ή στήλη). Αφού ο κάθε εξεταζόμενος πάρει ΟΛΑ τα προσωπικά 

του αντικείμενα, θα προχωρεί προς την έδρα, θα αφήνει το διαγώνισμα και θα εξέρχεται από 

εκεί που εισήλθε (όλα αυτά κατά σειρά, ο ένας μετά τον άλλο). 


