ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Κατ' εφαρμογή των
 ΥΑ από 20-8-2020 (ΦΕΚ Β, 3473) Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την
περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020
 παρ. 1 του τέταρτου άρθρου της υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21.5.2020 απόφασης
(Β΄1971)
 Πράξης 21 / 29-5-2020 της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ
διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του
ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στις
περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού
προσωπικού εφαρμόζονται τα εξής:
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο
και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και
για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η
χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και
κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού
των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών.
2. Κατά τη διενέργεια των διά ζώσης γραπτών και προφορικών εξετάσεων
συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων ή γραφείων με φυσικό αερισμό.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαρκής διαθεσιμότητα χώρων με φυσικό
αερισμό, συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων και γραφείων που έχουν
εξαερισμό ή/και κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία Δ1/ΓΠ οικ.49524 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ
ΨΥ5Ε465ΦΥΟ-ΦΤΟ). Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική
διάρκεια.
3. Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα,
αμφιθέατρο κλπ) έχει καθοριστεί από τη ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ λαμβάνοντας
υπόψη τις διαστάσεις των διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός
ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και
μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών.
Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται να χρησιμοποιούνται όσο το
δυνατόν περισσότεροι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων.
4. Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο
διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό,
όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

5. Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι
χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο
και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και
για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η
χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και
κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού
των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών.

2. Η εξέταση των φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ομάδες
φοιτητών, όπου εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5)
μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών και του
διδάσκοντος. Προς τούτο συστήνεται μείωση της χρονικής διάρκειας της
εξέτασης.
Β. Συστήνεται τα τμήματα των Α.Ε.Ι. να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους φοιτητές
που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) προκειμένου να
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους με άλλους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δια ζώσης
εξετάσεων. Αντίστοιχα, η Συνέλευση κάθε Τμήματος συστήνεται να λαμβάνει ειδική
μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου (ευπαθείς ομάδες).
Γ. Με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων να υπάρχει επαρκής αριθμός ιατρικών
μασκών στις Γραμματείες των Τμημάτων, οι οποίες θα διατίθενται στους φοιτητές που
δεν φέρουν μάσκα. Επίσης, απόθεμα φιαλών νερού εξαιτίας του ότι το κυλικείο δεν
λειτουργεί.
Δ. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας
της παρούσας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον Πρόεδρο
του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί
ανά περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το εκάστοτε
πρόγραμμα σπουδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ




Κανονική λειτουργία
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
Απόσταση 1.5 μ. μεταξύ των χρηστών

