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Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες 

Η απόφαση της Συγκλήτου για την εξεταστική Σεπτεμβρίου δίνει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης, όταν κρίνεται αναγκαία η φυσική 

παρουσία των φοιτητών. Οι εξετάσεις στο ΤΜΒΓ θα διεξαχθούν κυρίως από απόσταση, χωρίς τη 

φυσική παρουσία στους χώρους του ΔΠΘ για τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών, εκτός από εξαιρέσεις. Οι εξετάσεις σε πέντε (5) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 

θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στους χώρους του ΔΠΘ τις τελευταίες μέρες της εξεταστικής (28-

29-30.09.2020). 

1. Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

(έναρξη 1η Σεπτεμβρίου 2020). Στο πρόγραμμα αναγράφονται οι εξ’ αποστάσεως διαδικτυακές 

εξετάσεις (1-25.9.2020) και οι δια ζώσης εξετάσεις (28-30.9.2020). 

2. Θα πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεκτικά όλα τα συνοδευτικά αρχεία καθώς και τα μέτρα 

πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού!!! 

3. Σύμφωνα με οδηγίες που έχετε λάβει ή θα λάβετε στον ιδρυματικό λογαριασμός σας, θα 

πρέπει να ΔΗΛΩΣΕΤΕ αποκλειστικά το χρονικό διάστημα 17 έως 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 τα 

μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε!!! Το χρονικό διάστημα είναι το ίδιο για 

όλους τους φοιτητές του ΔΠΘ. Οι δηλώσεις αφορούν μόνον αυτή την εξεταστική. 

Παρακαλείστε να δηλώσετε μόνον τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστείτε. Οι δηλώσεις θα 

γίνονται στον σύνδεσμο https://students.duth.gr  

4. Για τις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις ισχύουν τα ίδια όπως στην εξεταστική του Ιουνίου. Θα γίνει 

χρήση των εργαλείων skype-for-business, e-class, επιπλέον έχει προστεθεί και η πλατφόρμα 

Microsoft Teams για τις εξετάσεις (παρακαλώ δείτε αναλυτικά το ενημερωτικό φυλλάδιο προς 



φοιτητές του ΔΠΘ). Αναλυτικές πληροφορίες για τα ψηφιακά εργαλεία υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του Υπολογιστικού κέντρου. 

5. Για τις δια ζώσης εξετάσεις: Όσοι δηλώσετε τα συγκεκριμένα μαθήματα που θα εξεταστούν 

με φυσική παρουσία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε στον Υπεύθυνο του μαθήματος την 

φυσική παρουσία σας στις εξετάσεις 2-3 μέρες πριν την εξέταση (θα σας δοθούν πληροφορίες 

μέσω του eclass) του αντίστοιχου μαθήματος. Η προσέλευση θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά 

σε συγκεκριμένη αίθουσα που θα σας γνωστοποιηθεί την προηγούμενη μέρα από τη μέρα της 

εξέτασης. Θα πρέπει να έχετε όλοι ΜΑΣΚΑ και ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ μαζί σας και ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (διαβάστε προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα: απόφαση Πρυτανικού. 

16-07-2020 και ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ). Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξέταση χωρίς τη 

χρήση μάσκας.   

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα εντάσσεστε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 

λοίμωξη COVID-19 (ΦΕΚ 1856 – παράρτημα 3β), τότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στη 

γραμματεία (ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ - παράρτημα 3α) για να εξεταστείτε εξ΄ αποστάσεως όπως και 

στα άλλα μαθήματα. Παρακαλείστε να υποβάλλετε την αίτησή σας συμπληρώνοντας το 

παράρτημα 3α μέχρι τις 25.08.2020. 

6. Στο eclass κάθε μαθήματος θα αναρτηθούν λεπτομερείς οδηγίες από τον Διδάσκοντα για την 

εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

 

Όλοι οι Διδάσκοντες και τα μέλη του Τμήματος ΤΜΒΓ κάνουμε το καλύτερο δυνατόν,  προκειμένου. 

να διασφαλίσουμε αξιόπιστες εξετάσεις με βάση τις οδηγίες των Πρυτανικών  Αρχών και της 

Συγκλήτου, ακολουθώντας τα μέτρα πρόληψης εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και 

προστασίας προσωπικού και φοιτητών. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων 

και κανόνων ασφαλείας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει να θεωρηθεί από όλους 

δεδομένη. 

 

Καλό καλοκαίρι και καλή προετοιμασία για τις εξετάσεις! 

 

Η Πρόεδρος Του Τμήματος 

  

Αικατερίνη Χλίχλια 

Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ 

 


