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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μέθοδος και Οργάνωση των Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (31/17-12-2021, 1/7-1-2022), συζήτησε
τη μέθοδο και την οργάνωση των Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 στα
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής και στο ΠΜΣ και αποφάσισε τα ακόλουθα.
1. Μέθοδος Εξετάσεων
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν διά ζώσης, Δευτέρα 31/01/2022 – Παρασκευή 18/02/2022.
Οι Εξετάσεις εργαστηρίων διά ζώσης: Δευτέρα 24/01/2022 – Παρασκευή 28/01/2022.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις δια ζώσης εξετάσεις
Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. : 2293 /Ζ1/10-01-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ:
Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποχρεούνται να
υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη
υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.
Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο
ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:
- είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
- είτε πιστοποιητικού νόσησης τριμήνου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε
ισχύει,
- είτε βεβαίωσης 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.
β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης
για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής
προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.
γ) Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό
διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό
πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της
καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα
μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί
με επιμέλεια του διδάσκοντος και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και εφόσον
προκύψει η σχετική ανάγκη από απουσίες νοσούντων.
δ) Διευκρινίζεται ότι, αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές που δεν μπορούν να
υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν
διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και
αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα
συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία
υποχρεωτικώς απουσίαζαν σε άλλη ημερομηνία, έχοντας ως τεκμήριο: α) την παρουσίαση
θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά
την ημερομηνία εξέτασης, το οποίο θα πρέπει να στείλουν στον υπεύθυνο του τμήματος κ.
Δημήτρη Κύδρο στο email: dkydros@es.ihu.gr και να το προσκομίσουν κατά την
επαναληπτική εξέταση.
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Για τις περιπτώσεις γ και δ θα ανακοινωθεί πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή σε αυτές
Το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές αποδέχονται τις ανωτέρω προϋποθέσεις και
δεσμεύονται για την τήρησή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις δια ζώσης εξετάσεις
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
3. Οργάνωση – τεχνικά στοιχεία
Οι εξετάσεις θα διαρκούν 1:30 ώρα σε κάθε μάθημα και θα διεξάγονται κατά τις ώρες:
9:00-10:30, 11:30-13:00, 15:00-16:30, 17:30-19:00.
Στο διάστημα μεταξύ 2 μαθημάτων τα παράθυρα παραμένουν ανοικτά, όπως επίσης και
κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Με ευθύνη των επιτηρητών τα αμφιθέατρα ανοίγουν 20 λεπτά πριν την εξέταση για να
αποφεύγεται ο συνωστισμός και συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στα
αμφιθέατρα στο χρονικό διάστημα των 20 λεπτών.
Οι φοιτητές κάθονται αφήνοντας μια κενή θέση μεταξύ τους και τοποθετούν στο έδρανο
την φοιτητική ταυτότητα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid ή PCR.
4. Βεβαιώσεις φοιτητών για συμμετοχή στις εξετάσεις: οι φοιτητές ενημερώνουν τους
Επιτηρητές και ο Διδάσκων/Εισηγητής υπογράφει τη βεβαίωση.
Συνημμένα:
1. Πρόγραμμα Εξετάσεων Οικονομικών Επιστημών.
2. Πρόγραμμα Εξετάσεων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
3. Πρόγραμμα Εξετάσεων Εργαστηρίων.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Ν. Μαγούλιος
Καθηγητής
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