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Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, 
 
Σε σχέση με την επικείμενη εξεταστική και την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων, η 
Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, αποφάσισε τα εξής: 
 
- Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν, κατά κανόνα, εξ’ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία 
του φοιτητή (με χρήση ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλία/αξιολόγηση). Οι λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα διενεργηθεί η 
αξιολόγηση σε κάθε μάθημα, επαφίεται στους διδάσκοντες οι οποίοι θα επικοινωνήσουν με τους 
εγγεγραμμένους φοιτητές κάθε μαθήματος για να τους τον κοινοποιήσουν.    
 
-Τα εργαστήρια Χημικής Μηχανικής ΙΙ και Αναλυτικής Χημείας θα ολοκληρωθούν επίσης με χρήση 
μέσων εξ’αποστάσεως διδασκαλίας, χωρίς φυσική παρουσία. Λεπτομερείς πληροφορίες έχουν ήδη 
αρχίσει να αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εργαστηριακών μαθημάτων. 
 
-Όσον αφορά σε άλλες εργαστηριακές δραστηριότητες οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε μαθήματα 
(π.χ. Φυσική κ.α.), οι διδάσκοντες έχουν προνοήσει ώστε η ολοκλήρωσή τους να πραγματοποιηθεί 
χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών.  
 
Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μόλις καταστεί δυνατή η κατάρτισή του. Σε γενικές γραμμές 
μπορεί να ειπωθεί πως τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την εβδομάδα που ξεκινάει τη Δευτέρα 25 Μαΐου 
και στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως 10-15 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις στις 
10-15 Ιουνίου οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 15 Ιουλίου. 
 
Για την πρακτική άσκηση (η οποία στο Τμήμα μας είναι μάθημα επιλογής) και για το αν φέτος θα 
διεξαχθεί ή όχι  θα υπάρξει νέα απόφαση Συνέλευσης, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 
Συγκλήτου (8-05-2020). Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διεξαγωγή της, οι φοιτητές θα πρέπει να 
γνωρίζουν πως θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των φορέων πως δέχονται να τους φιλοξενήσουν και 
πως η αμοιβή (μέσω ΕΣΠΑ) δεν θα πραγματοποιηθεί για δύο μήνες αλλά μόνο για το διάστημα για το 
οποίο απασχολήθηκαν και το οποίο λόγω παράτασης του εξαμήνου θα είναι μικρότερο των δύο μηνών. 
 
Για τις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση. Θα πρέπει να 
θεωρείται βέβαιο πως αυτές θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκαν και κατά την 
προηγούμενη εξεταστική περίοδο, δηλαδή μέσω συστημάτων τηλεδιάσκεψης. 
 
Είναι προφανές πως πρόκειται για λύσεις ανάγκης οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη 
«δια ζώσης» αξιολόγηση, και επιβάλλονται από συνθήκες που όλοι πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε. Είναι 
επίσης σίγουρο πως σποραδικά θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Ευελπιστούμε πως με καλή 
συνεργασία θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το εξάμηνο και πως δεν θα υπάρξουν 
χρονικές καθυστερήσεις για οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που αφορούν στη φοίτηση και 
αποφοίτηση των φοιτητών. 
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