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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
1) Με τθν επανζναρξθ των διά ηϊςθσ ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων του Τμιματοσ 

Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων τθ Δευτζρα 10 Ιανουαρίου 2022 κα 
πρζπει όλοι οι φοιτθτζσ- εμβολιαςμζνοι και ανεμβολίαςτοι- να προςζρχονται 
ζχοντασ αρνθτικό rapid test των τελευταίων 48 ωρϊν. 

2) Όλο το ζμψυχο δυναμικό (Κακθγθτζσ, φοιτθτζσ και διοικθτικό προςωπικό)- 
εμβολιαςμζνοι και ανεμβολίαςτοι- κα πρζπει να φοροφν υποχρεωτικά είτε διπλι 
χειρουργικι μάςκα είτε μάςκα ΚΝ95 είτε μάςκα FFP2. 

3) Σχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ και τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν ςε αυτιν ανακοινϊνονται τα ακόλουκα: 
A)      Όλοι οι φοιτθτζσ είτε είναι εμβολιαςμζνοι είτε ανεμβολίαςτοι κα πρζπει να 
προςζρχονται ςτθν εκάςτοτε εξεταςτικι διαδικαςία με αρνθτικό rapid test ςαράντα 
οκτϊ (48) ωρϊν. την περίπτωςη μη προςκόμιςησ του δικαιολογητικοφ αυτοφ ο 
φοιτητήσ δεν θα ςυμμετάςχει ςτην εξεταςτική διαδικαςία. 
B)      Στθν περίπτωςθ που νοςιςει ι είναι κροφςμα φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εξεταςτικισ διαδικαςίασ- και μόνο αν νοςιςει ι είναι ο ίδιοσ κροφςμα και όχι αν 
είναι ςτενι επαφι με κροφςμα- τότε ο φοιτθτισ αποςτζλλει με θλεκτρονικό 
μινυμα (email) το κετικό rapid test ςτον Συντονιςτι covid-19 του Τμιματοσ 
(Φφκαρθσ Ιωάννθσ: ifykaris@uoi.gr), ϊςτε να επιβεβαιϊνεται ότι ο φοιτθτισ νοςεί ι 
ότι είναι κροφςμα.  
Γ)      Δίνεται περικϊριο δυο (2) εβδομάδων, μετά τθ λιξθ τθσ εξεταςτικισ 
διαδικαςίασ, ϊςτε κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον διδάςκοντα οι φοιτθτζσ, οι οποίοι 
νόςθςαν ι ιταν κροφςμα τθν περίοδο τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ, που 
επιβεβαιϊνεται με τθν αποςτολι του rapid test- όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 
Νο 2- να εξεταςτοφν, ςε άλλα κζματα από εκείνα τα οποία δόκθκαν τθν 
προςδιοριςμζνθ εξεταςτικι θμζρα ςτο αντίςτοιχο μάκθμα. 
Δ) Η διάρκεια κάκε γραπτισ εξζταςθσ μακιματοσ κα ζχει κατ’ ανϊτατο όριο 
διάρκεια μιάμιςθσ (1,5) ϊρασ. 
Ε)  Στα μακιματα, που κα εξεταςτοφν με προφορικι διαδικαςία, οι φοιτθτζσ κα 
ενθμερϊνονται από τον διδάςκοντα του μακιματοσ για τθν ταξινόμθςθ των 
φοιτθτϊν ςε επιμζρουσ μικρο-ομάδεσ των πζντε (5) ατόμων, κακϊσ και για τθν ϊρα 
εξζταςθσ κάκε ομάδασ.  
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