Απόφαση Γ.Σ. της Σχολής ΜΜ για τη διεξαγωγή των εξετάσεων χειμερινού εξαμ. 2021-22
Ι. Δε 24/1 – Πα 18/2 θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει
ήδη ανακοινωθεί (http://www.mech.ntua.gr/files/announcements/2022/01/317.pdf) με φυσική
παρουσία.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές προϋποθέτει μη νόσηση από COVID-19, η οποία τεκμηριώνεται από
τη σχετική ένδειξη στην πλατφόρμα Edupass ή/και του validator app.
Φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα Edupass (π.χ. μη Ελληνικής
υπηκοότητας) πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κ.Υ.Α.), είτε πιστοποιητικό νόσησης
(σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κ.Υ.Α.), είτε
βεβαίωση 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.
Εξαίρεση: Η εξέταση μαθημάτων με λίγους εγγεγραμμένους φοιτητές των οποίων o διδάσκων αδυνατεί
να παρίσταται φυσικά (π.χ. νοσεί, ανήκει σε ευπαθή ομάδα), μπορεί να διενεργηθεί με τρόπο που θα
καθοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα Helios.
Δε 21/2 – Πα 25/2 θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων για όσους φοιτητές δεν μπορούσαν να
παραστούν κατά την εξέταση με φυσική παρουσία, και το είχαν δηλώσει στην ιστοσελίδα του
μαθήματος στην πλατφόρμα Helios (δες παρακάτω). Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν
όσοι/-ες κατά την ημέρα της αρχικής εξέτασης ενός μαθήματος με φυσική παρουσία εμπίπτουν
τεκμηριωμένα σε μια από τις εξής κατηγορίες:
i. ασθενείς COVID 19 ευρισκόμενοι σε καραντίνα
ii. ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες ( ΦΕΚ 4011/18.9.2020 τ.Β΄)
iii. συγκατοικούντες με ασθενή COVID 19
Ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και το πλήθος των συμμετεχόντων, ο διδάσκων θα καθορίσει
τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η εξέταση, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην
πλατφόρμα Helios.
ΙΙ. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου, όλοι οι φοιτητές/-ριες είναι απαραίτητο:
i. να προβούν σε συμπλήρωση σχετικής δήλωσης στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στην
πλατφόρμα Helios, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα της
εξέτασής του.
ii. να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα Edupass (https://edupass.gov.gr/). Για όσους δεν έχουν τη
δυνατότητα εγγραφής (π.χ. άλλη υπηκοότητα) ισχύουν τα αναφερθέντα παραπάνω.
ΙΙΙ. Κατόπιν τούτων το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του εαρινού εξαμήνου τροποποιείται ως εξής:
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξ. Δε 28/2 (αντί για 21/2)
Λήξη μαθημάτων και εξετάσεων εαρινού εξ. 8/7 (αντί για 1/7)
Οι εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί διπλώματι φοιτητές θα διενεργηθούν στο
διάστημα Δε 28/2 – Πα 4/3 (απογευματινές ώρες, και κατά προτίμηση από απόσταση).

