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Αξιότιμε κύριε Πρύτανη 
Αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου 
 
Με δεδομένη την απόφαση που λάβαμε όλοι στην προηγούμενη Σύγκλητο να  
διενεργηθούν εξετάσεις δια ζώσης και στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μέτρων ασφαλείας, 
σας αποστέλλουμε τις όποιες προϋποθέσεις, παρατηρήσεις και προβληματισμούς 
συντάχθηκαν από όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου που επιθυμούν μεν να 
συνδράμουν στις επιτηρήσεις, αλλά ζητούν από την Σύγκλητο να αναγνωρίσει ότι 
εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας και να 
κάνει αποδεκτά τα παρακάτω αιτήματα. 
 
Θεωρούμε απαραίτητα τα ακόλουθα: 
 

• Την παροχή όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού (γάντια, μάσκες, 
απολυμαντικό υγρό) στους επόπτες από το ΟΠΑ. Επιθυμητή θα ήταν επίσης και η 
ισχυρή σύσταση σε όλους (επόπτες και φοιτητές) να φορούν μάσκες. 

• Τον ορισμό ως μέγιστης διάρκειας εξέτασης τις δύο ώρες. 

• Οι εξεταζόμενοι να παίρνουν μόνοι τους τις κόλλες από συγκεκριμένο σημείο και να 
τις παραδίδουν στο τέλος, επιδεικνύοντας παράλληλα από την ενδεδειγμένη 
απόσταση την φοιτητική τους ταυτότητα στους επόπτες.  

• Το κάθε μέλος ΔΕΠ να έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων για  την άμεση παραλαβή 
των γραπτών μετά το πέρας των εξετάσεων. 

• Την ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας στο χώρο του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό 
όποιο μέλος το θεωρήσει αναγκαίο. 

• Την έκδοση, μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων, συγκεντρωτικής λίστας αιθουσών σε 
μορφή πίνακα  με την ακόλουθη δομή: 
 
Αίθουσα | Έκταση | Όγκος | Άτομα που θα εξεταστούν| Κλιματισμός | Εξαερισμός | 
Επόπτες | Ύπαρξη απαραίτητης τεχνικής πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα 
 
Οι αίθουσες να έχουν 100% φρέσκο αέρα και μηδενική ανακυκλοφορία αέρα. 
Εφόσον δεν λειτουργήσει μηχανικό μέσο να αναγράφεται φυσικός εξαερισμός και 
τα τετραγωνικά μέτρα της πραγματικής διατομής που ανοίγουν τα παράθυρα. 
 
Αντίστοιχη πινακίδα θα πρέπει να υπάρχει και έξω από την κάθε αίθουσα. 
 

Με δεδομένη την έκδοση του παραπάνω πίνακα μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων και στο 
μετέπειτα στάδιο ανάθεσης επιτηρήσεων στο επίπεδο των Τμημάτων ζητάμε τα εξής: 
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1. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ζητήσει από το υπεύθυνο για τις εποπτείες μέλος 
ΔΕΠ του κάθε Τμήματος, να μην εκτελέσει καθόλου εποπτείες λόγω προσωπικού 
προβλήματος υγείας, συγκατοίκησης ή φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες, να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα ευαισθησία και κατανόηση. 

2. Να υπάρξει ευελιξία στον τρόπο διαμοιρασμού των εποπτών στις αίθουσες, εάν 
κάποιο μέλος θεωρεί ότι η έκθεση σε κίνδυνο μέσα σε κάποια συγκεκριμένη  
αίθουσα είναι πέραν του αποδεκτού για τον ίδιο.  

3. Να αντιμετωπιστεί θετικά η επιθυμία ενός μέλους να μπουν οι εποπτείες του κατά 
το δυνατό μαζεμένες χρονικά και ημερολογιακά ώστε να διευκολυνθεί το 
ενδεχόμενο αυτοπεριορισμού σε ατυχή περίπτωση μόλυνσης. 

 
Κατά την διάρκεια της επιτήρησης το μέλος θα αναλάβει και θα εκτελεί το καθήκον του όσο 
η λειτουργία της αίθουσας είναι η προβλεπομένη στον προαναφερόμενο πίνακα. 
 
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, όποιο τεχνικό μέτρο και να εφαρμοστεί δεν παύει  
ένα μέλος που επιτηρεί να εκτίθεται σε αυξημένο κίνδυνο, πέρα από την κατανόηση και  
αποδοχή των παραπάνω και επειδή πιθανόν θα είμαστε συχνά σε αυτή  την δυσχερή θέση, 
επιθυμούμε να εξαντλήσετε σχολαστικά κάθε τεχνική δυνατότητα για απομακρυσμένη 
εξέταση προφανώς χωρίς να εκτεθείτε εσείς σε  νομικό κίνδυνο και τα πτυχία μας σε 
κίνδυνο αμφισβήτησης αξιοπιστίας. 
 
 

το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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