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Οδηγίες Τμήματος Ψυχολογίας για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 

ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022  

 

1. Η εξεταστική θα ξεκινήσει στις 17.01.2022 και θα αφορά αποκλειστικά σε διά ζώσης 

εξετάσεις, εκτός και αν υπάρξει άλλη κεντρική οδηγία. 

2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στις οδηγίες της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

3. Φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και δεν μπορούν να κάνουν δήλωση στην 

πλατφόρμα edupass, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις με το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού τους ή με αρνητικό διαγνωστικό τεστ στους χρόνους που ισχύουν (48 

ώρες για rapid test και 72 ώρες για PCR test). 

4. Φοιτητές/τριες που δεν έχουν εμβολιαστεί, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

με αρνητικό διαγνωστικό τεστ στους χρόνους που ισχύουν (48 ώρες για rapid test και 

72 ώρες για PCR test). 

5. Αποκλειστικά για όσους/ες νοσήσουν και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις 

προγραμματισμένες εξετάσεις, θα γίνει μία «ειδική εξεταστική» κατά το διάστημα 

από 07.02.2022 έως 19.02.2022.  

a. Και αυτή η εξεταστική θα γίνει διά ζώσης, εκτός και αν υπάρξει άλλη κεντρική 

οδηγία. 

b. Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη εξεταστική, όσοι/ες νοσήσουν θα πρέπει 

(α) να το δηλώσουν στην πλατφόρμα edupass και (β) να ενημερώσουν με 

email (στο οποίο θα πρέπει να έχουν επισυνάψει το θετικό διαγνωστικό τεστ) 

τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος και την Γραμματέα του Τμήματος, 

κ. Κουταλά. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως και την ημέρα 

της εξέτασης. Οι φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, αρκεί να 

ενημερώσουν τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος και την Γραμματέα 

του Τμήματος. Στο αρχείο του θετικού διαγνωστικού τεστ θα πρέπει να 

φαίνεται ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας, το θετικό 

αποτέλεσμα και η ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ. 

c. Για όσα μαθήματα υπάρξουν φοιτητές/τριες που νόσησαν και θα εξεταστούν 

σε αυτήν την εξεταστική, θα αναρτάται εγκαίρως ανακοίνωση με την 

ημερομηνία, την ώρα και την αίθουσα εξέτασης στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις.  
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d. Όσοι/ες νοσήσουν και χρειάζεται να παραδώσουν εργασία σε σεμινάρια ή 

εργαστήρια, έχουν παράταση έως 19.02.2022 για την παράδοση της 

εργασίας τους. 

6. Αναφορικά και με τις δύο εξεταστικές,  

a. Παρακαλείσθε να προσέρχεστε εγκαίρως για την εξέταση τηρώντας όλα τα 

μέτρα υγειονομικής προστασίας και αποφεύγοντας τον συνωστισμό έξω από 

τις αίθουσες εξέτασης. 

b. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2 ή KN75) ή διπλής 

μάσκας. 

7. Λόγω της «ειδικής εξεταστικής», το εαρινό εξάμηνο μετακυλίεται κατά μία 

εβδομάδα, δηλαδή θα ξεκινήσει στις 21.02.2022 και θα ολοκληρωθεί στις 

03.06.2022. 

 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις! 


