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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2019-20 

 
Οι εξετάσεις του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου θα διεξαχθούν στο διάστημα 2/6 – 27/6. Σημαντικό 
ποσοστό των εξετάσεων θα γίνει με εφαρμογή εξ αποστάσεως διαδικασίας, με στόχο την 
ενίσχυση της προστασίας της υγείας όλων από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19. Οι 
υπόλοιπες εξετάσεις, λόγω της φύσης των μαθημάτων και της εξέτασης, θα γίνουν με φυσική 
παρουσία, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για υγειονομική προστασία, όπως περιγράφονται 
στην ανακοίνωση της Πρυτανείας ΕΜΠ: 

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/1492-metra-ygeionomikis-prostasias-sto-
emp-gia-ti-dieksagogi-ergastirion-kai-eksetaseon-me-fysiki-parousia 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων, με τον τρόπο 
διεξαγωγής κάθε εξέτασης (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία). 
 
Για τη συμμετοχή σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι υποχρεωτική (βασική προϋπόθεση) η 
χρήση του λογαριασμού χρήστη που σας χορηγήθηκε από το ΕΜΠ κατά την εγγραφή σας. Ο 
λογαριασμός αυτός παρέχει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε υπηρεσία email, με ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχει τη μορφή: 

rsXXXXX@central.ntua.gr ή rsXXXXX@mail.ntua.gr 

Επίσης, ο λογαριασμός αυτός υποστηρίζει την πιστοποίηση ταυτότητας σε άλλες δικτυακές 
υπηρεσίες όπως η υπηρεσία Microsoft365, η οποία περιλαμβάνει το MS Teams. Στην περίπτωση 
αυτή, το όνομα χρήστη που σας παραπέμπει στην υπηρεσία ταυτοποίησης του ΕΜΠ είναι της 
μορφής  rsXXXXX@ntua.gr η οποία δεν αντιστοιχεί σε email, παρά την συντακτική ομοιότητα. 
Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση οποιουδήποτε άλλου 
λογαριασμού, είτε του ΕΜΠ (π.χ. @survey.ntua.gr) είτε εξωτερικών (π.χ. gmail, hotmail, κλπ). 
Επίσης, δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή απαντήσεων με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όπως 
email, dropbox, google drive κλπ., ανεξάρτητα από το λόγο μη δυνατότητας υποβολής των 
εργασιών με τον τρόπο που θα καθοριστεί. Συνεπώς, προκειμένου να συμμετάσχετε στις εξ 
αποστάσεως εξετάσεις, καλείστε: 
- να ενεργοποιήσετε, το ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν το τέλος Μαϊου, την ηλεκτρονική σας 

διεύθυνση που αντιστοιχεί στον λογαριασμό στο ΕΜΠ του τύπου rsXXXXX@central.ntua.gr ή 
rsXXXXX@mail.ntua.gr, ώστε να την χρησιμοποιήσετε κατά τις εξετάσεις 

- να εξασφαλίσετε η σύνδεσή σας στο internet να λειτουργεί κανονικά (χωρίς απαιτήσεις 
υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης). Είναι χρήσιμο, και σε ορισμένες από τις εξετάσεις 
απαραίτητο, ο υπολογιστή σας να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο. 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανάληψη εξετάσεων, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
μπορέσετε να συμμετάσχετε. 

mailto:rsXXXXX@mail.ntua.gr


 
 
Για τις εξετάσεις που θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, παρακαλείστε να δηλώσετε μέχρι την 
Παρασκευή 22/5, με αίτησή σας στη Γραμματεία της Σχολής, στο email: secret@survey.ntua.gr, 
αν: 

- ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή 
- συγκατοικείτε με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή 
- προβλέπεται την περίοδο των εξετάσεων να είστε αποκλεισμένος/η λόγω 

απαγορεύσεων μετακινήσεων (αιτιολογημένα και με προσκόμιση αποδεικτικών 
στοιχείων) 

ώστε oι συντονιστές/διδάσκοντες των μαθημάτων, που θα εξεταστούν με φυσική παρουσία,  να 
μεριμνήσουν για την κατ’ εξαίρεση εξέτασή σας εξ αποστάσεως.  
Η παραπάνω δήλωση, και η συνεπαγόμενη εξ αποστάσεως εξέταση, θα ισχύσει για ΟΛΑ τα 
μαθήματα της εξεταστικής περιόδου, στα οποία θα συμμετάσχετε. 
 

Ζωγράφου, 18/5/2020 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΜ 
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