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Αρ. Πρωτ.; 2193 /Ζ1

Προς: ΠρυτάνΕις/Προέδρους των Δ,Ε.
Των Α,Ε.Ι και Α.ΕΑ

Θέιια: Οδηγίες σχετιο.:ιί με τη δ,εςαΊ"ηή τιι; εξεταστικής περιόδου τΟυ χειμερινού

ακαδημαίΊω1' εξαιlήηΗ' ση, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδ[ιύ,ιυτα (Α.Ε.Ι.)

ιόν όψει της &ξι:τnrrτι-:ήςπφιόδου του χειμερινού οιωδημαϊ"ni, ':ξ"μήνοο ..:αιwyιo της ανάΥ"-,1ς
λliψεως μέψων lφοστ<ισίας της δημόσιας υγείας από τον κ:ίνli""ο πι:ρωτέρω διασπορά; του
κ:ορωvoϊοί, COvm.19. "ας γνωρίζουμε τα ακ:όλουΟα:

Ι. Η διε".'Ι'γεια ,:ξ,:τι',σ,;ων ..:ατά τ/ν εξεταcrτικ:ι] πιφί<>δο το" χ':ψ':ρ,νοίι r-ξαμilνου το"
αι.:αδημαϊιcοί, ;:Τ"Ης 202l- 2022 (γραπτές ή ΠΡοφοριι.:>'.ς);φι'Υματorω,,:ίΤl1l με φυσl":11
IIapuuoiH, mΨ'i'ω"α μ,; την πιφ. Ι του άρΟρο" Ι! της υπ' ιφιθμ. 1!9R47iΓΔ6/23.9.2021
Κοινής ΥΠΟ'ΨΎι>,:ήςΑπόφασης (Β' 4406).

2. Ολοι οι φο'τητές Που πρ"σέΡXO~Τα1(πο ΑΕ.Ι/Α.Ε-Α. για τη συμμετοχή τους σ,; γραπτές
ή προφορι"Cς ι:ξcτάσεις UIIo)'J'Lol,Vlalνα υιωβ{,λλο"" δήλωση στην πλατφόρμα edupa"
(hnp.:IicιJuIJ't,> ..,.ov.cr), εά~' δεν ηουν ήδη υποβιΊΜ:ι σχετική δήλωση ..:ατά τη διάρκε'Ι':!
του χειμι:ρινοίι εξαμήνου. Επιπλ.:ον, ιιφcίλουν να εφαρμόζουν τα αι.:όλο"θα μι:τl'α
ΠΡοστ<ισίας:
σ) η σuμμ,;τo;ι:ή στα εξεταζόμενα μαθήμωα ΠΡι'Υματοποι,;ίται υποχρεωτικά με ΘoJo:γl."
ταυτοπροσωπίπς των φοιτητών "αι παράλληλη επίδειξη:

• είτε πιοτοπο\l\τιι.:"ι, ';μβσλ,ασμοίι σύμφωνα με τ/ν παρ. 2 του ίφθρου ') της υπ'
αΡlfJμ. ΔI,υΤΠ.ΟΙΚ. 81558/30.12.2021 Κοινής ΥπιηΨΥιι.:ής Απόφαση:;. όπιος
αυΠι 1:..:,Ίστοτ,;ισχίίι:ι,

• είτε πιστοιι;οιητιι.:οί,νι'[)'ηm1ς σύμφωνα με την παρ. 3 του άΡΟΡου lJτης υπ' 'φιθμ.
ΔΙα!ΓΠ.,>tI<. ~!55R/30.12.2021 Κοι.'ής YπoυrγΙ"-l1ς Αιι;ι1φασης. όπως "υτή
ε..:ιισωτc ισχύει,

• είτε βεβαίωσης αΡνητικο'> φγαcττηIHα..:o" ελi.γχου ι.:ατόπιν διεξαγωγής μοριαι.:"ίι
τ,;σt (PCR) έως εβδoμή~'t<ι δί,ο (72) ω['\;>νή γρήγορο\) 1Ioσtαντιγόνοu(ruΡid) έως
σαράντα "χπί> (48) '!ψες πριν την προβλεπόμενη ώρ<ι έναρξη; ΤΙ]; εttTf:!qIj; ΤΟ"
μαΙΙήματος. ,

mailto:foitmer@minedu.gov.gr


β) η ΙΡήση 1<ΡOστατεt!ηκής μάσκας είναι υποχρεωηκή καΟ' όλη τη διάρκεια τ/ς
εξέτασης για όλιJυς τους σιιμμετέχονΤf.ς σε αυτή. Συστήνε.αι η χρήση μάσκας υψηλής
αναrτνroστι-.:ής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλ/α",ικά διπλής μάσκας .

.1. Φοnητές 1<111'νοσούν με λιJίμωξη, δεν Οασυμμετάσχουν σπς εξετάσεις Ύiαόσσ χρovι"ό
διάστημα βρίσκονται αε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υΥειι>voμικό
πρωτόκολλο απομόνωσης. 11 απουσία τους λόγω νόσησης π"μαίρετα, μ.:οω της
καταΥραφής τους στην πλατφόρμα cdupass. Οι cruyKCκpIμCVOlφοιτητr.ζ Βα εq.ταστούν
στα μαΟήματα στα οποία υποχρεωπι.:ώς απουσίαζαν. σε ιi)J.η ημερομηνία που θα οριστεί
με επιμέλεια του διδάσκοντος. Τα Λ.Ε.l.IΛ.Ε.Α, και οι ειημέρους ακαδημαϊ"ές μονάδες
τους, σε συνεννόηση με τους διδάσKoντr.ς των μαθημάτων, παραKαλιJύνται όπως
παράσχουν τη σχcrι,,--ηδυνατότητα. Η απσφυγή δήλω"ης νόσησης φι<'>"ορωνοϊό Covid
-19 προι.:ειμένου να παραστούν (ιι φοιτητές στην εξέταση, είναι ειηιdνδυνη γ,ατη
δημόσια υγεία.

4. Επιπλέον των προαναφερομένων. εφιφμόζονται όλιJ τα ιπχWντα μέτρα υγιεινής "αι
καΟαριότητα; στους χώρους δ,εξαγωγής των εςετάcrr.ων των Α.Ε.Ι.ΙΑ.Ε.Α.

Η lιπευΗυνότητα πο" έχει εmδείξει το σύνολο της πανειηστημιακής κοινότητας μέσω του
μαζικού εμβολ,ασμού αποτελεί παράδειγμα Ύια την υπόλοιπη fJληνική κοινωνία. Ο
εμβολιασμός και η τήρηση των υγεισνομ,,,,ίιν "ανόνων παριψένσυν η "αλύτερη ασπίδα
μας στην αvtlμετuιπιση της πανδημίας.

ο ΥΦΥΠΟΥΡΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΈΛΟΣ IVPIfOI

~ιr",τεpΙK~ t>_,-a~~••.ιt
1. ΓραΦΕ(Ο.ας νιιουΡΥου ΠαιδΕίας και Θρηο •• υμάτω.
2. ΓρaΦ.iο κ. νΦυ"ουΡΥα'; Παιδ.Ιας "αι Θpηιr",υμάτωo
3. ΓραΦΕ!ΟΓΕνικού Γραμμcuέσ Ανωτοιτης εκ"αΙδευοης
4 ΓραΦΕlo Γ.νικου t>",uOuvτι\ Aνώτατη~ εK"αlδ£υιrη~
S. t>ιιuθυ.ση ΟΡΥανωη"ής και Ακαδημαϊκή, Ανά"τυξη,

Τμήμαt>'

,



Fwd: ΟδηΥirς σχ",κ'" μι; τη δι~ξαyωyή τη, εξ<ταστ,κήι; ττrριόδOυ του Xι;ψrρινυύ ακαδηl",ί",,,ύ εξαμήνου στα Ανώτατα Ε1f1'[α,δruηκ ...

Θέμα: Fwd: Οδηνίες οχετικά με τη διεξαγωγη της εξεταστικης περιόδου του χειμερινού
ακαδημα'ίκού εξαμήνου στα Ανώτατα ΕκπαιδευΤΙκά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι)
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 11/1/2022, 7:33 Π.μ.
Προς: protocoI@uowm.gr

Παρακαλούμε γαι την πρωτοκόλληοη του εισΕρχομένου.

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα:Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξετασΤΙκής περιόδου του χειμερινού

ακαδημα'ίκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
Ημερομηνίσ:Μοη,10 Jan 2022 18:06:07 +0000

Από:ΣΙΙν/ράμματα <sv.ggrammata@minedu.gov.gr>
Προς: rector@uoa.gr <rector@uoa.gr>, rector@maiI. ntua .E~<rector@ ma il.ntua .g[Ξ:,

boudouvis@ ntua .g~<bουdουνίs@ntua.g[Ξ:, rector@auth.gr <rectοr@aυth.g[Ξ:,
rector-rector-secreta ΓΥ_@auth.g~ <rectοr-reclοr-secretary_@aυth.g[Ξ:, rector@aueb.g~
<rectοr@aueb.g[Ξ:, boura nto@aueb,gr <boura nto@aueb.gr>, r@a ua .g~<r@aua.gr>,
rectorate@asfa .g~<rectοrate@asfa.g[Ξ:, rector@ panteion.g[ <rectοr@.Ρanteίοn.g[Ξ:,
rector@uniρi.g[ <rectοr@unίρί.gr::., P[Y~ uom.edu.gr ~ρrΥtan@ υοm.edυ.g[Ξ:,
rector@upatras.g~ <rector@upatras.gr::., rectorate @υpalras.g~
<rectorate@upatras.gr>, ΡιΥtanίa@uοί .g[ ~pr\1cιnla@uoi.gr>, taIban is@uoi.g~
<talbanis@uoi.gr::., rector@duth ,ι~<rector@duth.gjz, secreta [y_@rector.uoc.gr
<secretar'(@rector.uoc.gr::, rector@uoc.gr <rector@uoc.gr>, kontak@ med. uoc.g~
<kontcιk@med.UOC.gr>,rectοr@centraΙtuc.g~ <rector@centrcιl.tuc.gr>,
rectorate@aegean .ι~<rectorate@aegean.gJ2:, p~a η@aegean .g~
S2rytan @aeg~gr>, rector@ionI0.gr <reetor@ionio.gjz, pryta nis@uth.g~
S2rytanis@uth.gr::, zmamur@uth.g~ <zmamur@uth.gr>, rector@hua.g~
<rector@hua.gjz, mara@hua.g~ <mara@hua.gjz, kmas@uo~g[ <kmas@uo~gr::,
rectorate@uo~g~ <rectorate@uo~gr::, !1man is@puas.g~ ~Ρηtanis@..l)uas.gr>,
rector@ uniwa.g~ <rector@uniwa,gr::, rector@uowm.g~ <rector@uowm.gr>,
theodoul@uowm.gr <theodou I@uowm .~ presiderιt@ea~g~ ~I)resident@eap-,gr::..
choffice@ih u.ed υ.E~<choffice@ihu.edu.gr::, reι;:tοr@hmυ.gr <rector@hmu.gr::,
rector office@hmu.g~ <reetor office@hmu.g~ reetor _office@staff.teicrete.gr
<rector _οffiι;:e@staff.teίcrete.gr>, ρresident@aSΡete.gr <president@asρete.g£?,
info@aeaa.gr <lnfo@aeaa.g£?, secretarv.@aeath.g~ <secretary_@aeath,g£?,
contact@aeavellas.g~ <contaet@aeaveIIas.g.[b gkon@aeahk.gr :::gkon@aeahk.gr>,
info@aeahk.gr <lnfo@aeahk.gr>

Κοιν.:ΓραΦείο νΦυπουΡΥού ΣυρίΥου<deρminοffice@minedu,gον.g£?,ΓενΙκή Γραμματεία
Ανώτατης Εκπαίδευσης :::gg3@minedu.gov.gr>, Παναγιώτης Γιαννόπουλος
~ρgίannοροulοs@minedu.g~gr::, Ευγενια Παπαγεωργιου
<e[!aρageοrgίοu@m inedu .gov.g~ Αναοιασια Τσελικα <atsel@minedu.gov.gr>

Αξιότιμοι•.•. nριιτάνrujnρόΕδρΟlτωνΔ.Ε.ΤωνΑ.Ε.1.ΝΙ Α.Ε.Α..
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fwd: Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδσυ τσυ χειμερινού ακαδημαικού εξαμήνσυ στα Ανώτατα EKπαιδruτΙK.•

Ιας α"οστέλ/ουμε συνημμένα σδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστι~ής περώδου του χεψερινού
εξαμήνου του ακαδ. έτους lOll.1021,

Με εκτίμηση

Aνασmσiα ΤΟΙ'λίκα
Αν/φια Προϊσταιιι!νη του Tιιήμαroι; Φοιτηπκών
~ιιιhων KQI Y"σrρσφιών AVΏΠlτ/ς ΕΚΠQwευσης
γπουργείο Πωδεί.ας I<Q!Θρησι<ευματων

Τηλ:ΙΙG-3441311
e-mail: at~el@..mine9\!.goxg[

-Συνημμένα:------------------------------
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