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Ακινα, 21 Μαΐου 2020
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Η φγκλθτοσ του Ιδρφματοσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 21θσ/5/2020, ςυηιτθςε το κζμα τθσ διεξαγωγισ
αδιάβλθτων εξετάςεων, δεδομζνων των ςυνκθκών που διαμορφώνονται λόγω των μζτρων
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τθν απειλι τθσ πανδθμίασ. Με βάςθ τα ςτοιχεία που
εςτάλθςαν από τουσ προζδρουσ των τμθμάτων, θ φγκλθτοσ διαπίςτωςε ότι το
προγραμματιςμζνο διδακτικό ζργο κα ολοκλθρωκεί ςε όλα τα Σμιματα, ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό θμερολόγιο. τθ ςυνζχεια, θ φγκλθτοσ αποφάςιςε τα ακόλουκα:
1. Οι τελικζσ εξετάςεισ δφνανται να πραγματοποιθκοφν είτε με φυςικι παρουςία, είτε με εξ
αποςτάςεωσ μεκόδουσ, ςφμφωνα με τθν ΤΑ 59181/Ζ1 (Β’1935).
2. Η φγκλθτοσ με απόφαςθ τθσ κα κακορίςει μζχρι 28/5/2020 τουσ ειδικότερουσ όρουσ για
τθ διενζργεια εξετάςεων με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ.
3. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ παραπάνω απόφαςθσ κάκε διδάςκων κα ανακοινώςει ςτθ
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τον τρόπο διενζργειασ τθσ τελικισ εξζταςθσ ςτο μάκθμα του και
κα εκδοκεί το πρόγραμμα εξετάςεων.
4. Η εξεταςτικι περίοδοσ του εαρινοφ εξαμινου κα ξεκινιςει ςτισ 9/6/2020 και κα
διαρκζςει μζχρι 10/7/2020.
5. τισ τελικζσ εξετάςεισ που κα διενεργθκοφν με φυςικι παρουςία ςτουσ χώρουσ του
Ιδρφματοσ, κα τθρθκοφν με άκρα επιμζλεια τα μζτρα υγειονομικισ προςταςίασ που
εκδίδουν οι αρμόδιεσ αρχζσ.
6. Για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ είναι απαραίτθτθ θ εκ των προτζρων διλωςθ των
φοιτθτών για τα μακιματα ςτα οποία προτίκενται να εξεταςτοφν. Η διλωςθ ςυμμετοχισ
κα γίνει κεντρικά, μζςω του ςυςτιματοσ eclass.
7. Για τουσ φοιτθτζσ, επιτθρθτζσ και διδάςκοντεσ που ανικουν ςε ομάδεσ αυξθμζνου
κινδφνου για λοίμωξθ από COVID-19, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ΚΤΑ
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 (Β΄1800), κακώσ και για τουσ φοιτθτζσ που κατοικοφν μόνιμα ςτο
εξωτερικό, κα λθφκεί ειδικι μζριμνα.
8. Για τα παραπάνω κα ανακοινωκοφν λεπτομζρειεσ μζχρι 29/5/2020.
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