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Α" ΠΡΩΤ 3ο3"1-ι, ,."
I-<ME~iNIA.1"1- - .L- '2.c'2:

Μαρούσι, 14- 01-2022
Αρ. Πρωτ.: 4714/ΖΙ

Προς: Πpυτό:νξιςjΠρoΙδpoυς Των Δ,Ε.
των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α.

Θέμα: .1ιευ'φi\'ισ,1 όσο,- "φοριί στις oOI]Yi"; <Tlf:TlK';με τιι ιI";II"{('rι'i Τ'I; εξεταστι"'jς ιτψ,ό6nu
"'" χο:ιμΨ' .'01, ιι",αδ'lριι,ι<οί, ~ξιη,ή"oυ στα Α",;"υτ" f"πα ,δε~Tι"ύ Ιδρύματu (Λ.Ε.Ι.).

Σ1.ετ.: Τ 11με "p.nP"JT.229J/ZIIl ο-ο 1-2U22 έγγρ"φο τη" \' ΠJ!ρεσί"ς μας.

Σε ",,,,έχει,, ωΗ α,'ω,έ,..., σrεωω,' ε'πf'ά,l,OH ;,:α, ο:σ,Ι\,τ,,' \)ποr",λ'iς φωlημάι(')\' γ,α Ι'Ο'Τ'I,ές τωl'
Α Ε.1. ~'UΙ,-\,Ε..-\, π"" iΊt:νμπ"ρ""ν να υπ"βόλί.""ν δ'iλωσ'l σ'ην "λut<,χψμu ~dlιp"'> (Π.χ. σλλοδσποί
ή άΝ.σ, φmτ/ι&; ;ωΗ "Η' <i,((ilttOHI.'Α,),1,Κ'/ι', 'Ι ο:ωδ"ωις TAXISNET ή ~ωδlo:",').;γ'" η'UΊ),o;,:τι",,,
φ';πο ",,,,δωη, >:αι ""Ηυ{ΤΙ"'Olωί'l"ης ατψ' ως άνω "λα Ηι><'φμο),δ,ε\>>:r""ζF.τσι 1\":

1. Οι υ\'ωτ£l><ιJ~,I()\Tητέ:;£χο",' "ρόαf'αση ατα Α.Ε.Ι "'''' ""'; Α .Ε,Α, ο:σι"ατ' ,"~έηασ'lο"I",ε1'Ο;.:ή ατ/ι'
εξι;τα"η>:'! δl"",~ασία ΤΟ" 'ι'έχ"ντι>; χεφ0j11\υ" εξαμή,,-,,, με "Ι δ,αδ,,,ασίσ ελέγχο\> !Ο""'~ρα;ωπiας
κα, παl'άλλη),η επίδειξη:

• εΙτε ~\ΟtιJΠOJηη>:ούψβοί.ιασ,ιο', αι'μσωνα μ" ''1'' itIlI'.1 το" <i1'Hro" 'Ι 'η.; ΗΙΙ' αρ,llμ
Δlα.-nιo,~ 7-,1ι;."{I~.()\.~ω~ IB__~1~ K"I\"i; \,,,,,,φ'1'I""I' Λπ6φασης. σπως ''''τη
ε",α"τστε ,αχ"εl.

• εi-τ,. 1f10τnπ",ηt1~οi) ,'όσησ'); οί')1φωνα με ιην "αl, .. 1 ω" <iI,IJI,o"9 τη; ,,;τ' αl"(lμ
ΔlαTΠ.O'~ Ί4(,.'ΟΚΟ1.2υπ IΗ'31) Κn,νίις \"ΠΟ\l)'1,>:'lς Απόφαοης. '\;Τ'-'J; α"τή
εηίσιοπ ισχ"α.

• "ίη: flι:f'α,ωσης αrνt]Tl1<οi' φγαστηl,\α~oΙι ελέγχω' καιό,,",' Ι;1~ξ"γ(,η'lς μ"l"α",,'-' πο,
(PCR) έω-.; εβόΟI"I''Τα δί'υ Π~)tJJl";,V ή Υι"iγοl,"" ,,"στ α"ΤΙΥό"ου ('"pid) έω.; "Οl,ά\"!α
()χτc~(.•~) (~'ες r.I,LI'την nro~λ".niψ".νη ';'I"l έ,'αrξη; τη; εξέ-τασης του μαflήματ"ς.

2, Ο, σν"Ηέrω φο,τ/τές .~o" \"oσoi,,, με "οΙμω':';η ~'" Ν.ι' 1)"- "'ψl,ετόσχο",' Μ'ς εξ!;τύσης, μ,~"I'Oί,,' \'σ
εξπα"τοi>v ",α μσ(l,jμαια Μα "Jtnia MO)1'fAM1~(;>; α;ΤΟΗο;αζον "ατ':,,,,\" σηνι:\"νόησης με το\-'
o,,'>ιioκal"(u, έχι'Υιας ω; ΤLψ,lI''''

α) την nflrou"ioml Ψ-ΤΙΚΟ('μΟ('ωκηό τΙοι (PCR) Ij
β) ,ην nαl>ο"σί"αη (lcTI",ai, ΙυΥΙ α"τιγό,υ" (Ι~Ρίd Ι

"αιά ιο xrόl.'Oεξ':τυσης.
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εΥΑΓΓΕΛΟ! !ΥΡΙΓΟ!
Ιo<illρ"ή A",V!!uQ,
Ι Γ,~.,,,, .~, Υπ"",,""""ο,ι," "" Ο'''''''ψα,,,",>
1, r;>'''I'''D' Υ,",,"00,...00 n.",,"< "" "','" '''μ"''""
j, Γ",,~,,", ",,'" Γ,αμμα,;, Α,,",,",ο, ''"'",,'"''''
• '''''1';'' Γ,,,,,," Δ£ο"""" Α",,"π,, ',",cδ<O",><
" "" :.ouνση(I"mc~η", ."Α,ο',"""" A""""~,,,_'",,"" Δ



f.vd: Δ"υκρίν,ση ΣXtTL~Uμε ~η διεξαΥωΥήτης εξε~αστLκήςπφ,όδuu ~υιι χ.ψtl"ν"ό ,.ΙΙ<αδημαϊ"οό_ξαμήνοιι στα Aνώn:rτα ΕΚπα'δ•...

Θεμα: Fwd: Διευκρίνιση σχετικά με τη δlEξανων~ της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού
ακαδημα'ίκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕ.!.)
Από: Γραμματεία nPUTavr)ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία; 14/1/2022, 8:00 μ,μ.
Προς: protocol@uowm,gr
Κοιν.: 'Σπύρος Σιδέρης' <ssideris@uowm,gr>, Τμήμα Ακαδημαϊκώv Θεμάτων
<tK<ldthem@uowm.gr>

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλλΓ)ση του εισερχομενου.

~~- Προωθημενο μήνυμα .----.-
Θεμα:ΔlΕυκρίνιση σχετικά με τη διεξαγωγή ΤΓ)ςΕξεταστικής περιόδου του ΧΕιμΕρινού

ακαδημαϊκού Εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.ε.I.)
ΗμεΡομηνlα:Frί, 14 J<ln2022 14:46:45 +0000

Από:Αvαστασια Τσελικα <<ltsel@minedu.gQ';',gr>
ΠΡος:rectοr@UΟ3.gr <rector@uo3.g~ rector@mail.ntυ<l.gr <rector@m3il.ntυ3.gQ:,

boudouvis@ntua.g[ <boudouvis@ntua.gr>, rector@auth.gr <rector@auth.gQj
rector -rector-secreta[Y..@auth,g[ <rector-rector-secretafy..@auth.g~ rector@aueb.gr
<rector@aueb.gQj bouranto@aueb.gr <bolJranto@aueb.g~ r.@.aua.g[ <r@aua.gQj
rectorate@asfa.gr <rectorate@asfa .g~ rector@j!anteion.gr <rector@Qanteion.g!2:,.
rector@unig1gr <rector@unil)i.gu:, l)ooan@uom.edu.g[5I)ιytan@uom .ed υ.B~
rector@up-atras.gr <rector@up-atras.gu:, rectorale@Qp-atras.gr
<rectorate@ul)atras.gr>, P-D'tania@uoi.g[sl)ri'tania@uol.gu:, ta Ibanis@uoi.g[
<talban is@uoi.gr>, rector@duth.gr <rector@duth.gr>, secretary..@rector.uoc.gr
<secreta[Y@rector.uoc.g!2:,. rector@uoc.gr <rector@uoc.gQ:, kontak@med.uoc.gr
<kontak@med.uoc.g!2:,. rector@centra!.tυc.g[ <rector@central.tυc.gu:,
rectorate@aegean.gr <rectorate@aegean.g~ p-ry'!;an@aegean.gr
<ρι:ν:tan@aegean.gr>, rector@ioniO.gr <rector@ioniQ.g~ I)rY.!;anis@uth.g[
5Ρ.ώanίs@uth,g~ ~mamur@uth.g[ <zmamur@uth.gr>, rector~gr
<rector@hua.gr>, mara@hua.gr <mara@hua.g~ kmas@uof!:gr <kmas@uop---,g~
rectorate@uol).gr <rectorate@uoQ.gr>, I)fytaniS@.J;1uaS.grSP.ι:.i'tanis@puas.gr>,
rector@uniwil.gr <rector@uniwiI.g!2:,.rector@uowm,gr <rector@uowm.gl2.
theodou I@uowm.gr <theodoul @uowm ,B~ p-resident@eaf!:grSp.resident@eaP--,gQ:,
choffice@ihu.edu.gr <choffice@ihu.edu.gr>, rector@hmu.gr <rector@hmu.gQ:,
rector office@hmu.g[ <rector_office@hmu.gr>, rector office@staff.teicrete.gr
<rector office@staff.teicrete.gu:, J;1resident@asp'ete,gr <president@ilspete.gQj
info@aeaa,gr <info@aeaa.gl2. secreta [V..@ileath.gr<secretarY..@ileath.gr>,
contact@ileavellas,gr <contact@aeavellas.~ gkon@aeilhk.grsgkon@aeahk.gr>,
info@aeahk.gr <info@aeahk.gr>

Κοιν.:Γραφείο γΦυπουρνού Συρίγου <deΡmίnοffice@mίnedu.gQ';',gr>,ΓενικήΓραμματεία
Ανώτατης Εκπαίδευσης 5gg3@minedu.g~gr>, Παvαγιώτης Γιαvνόπουλος
5P.giannol)oulos@minedu.gov.grΞ::.Ευγενια Παπαγεωργιου
<el)al)ageorgiou@minedu.gOV.gr>

Ι "ni> 2 17 Ι Ι /2022. 8,02 πμ.
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Fwd: Δι<υκρίνιση σχετικά με τη δ••ξαΥωΥήτης εξετασηι<ή<;περιόδου του χειμεΡινό':' ακαδημαiκο':' εΙαμήνου ιtτα Av,:n"ta Εκπ",δ" ..

Αξιότιμοι Κ.Κ,Πρυτόνεις/Πρόεδροι Των Δ.Ε. των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.,

Σας αποιπέλ/ουμε συνημμένα έγγραφο με διευκρΙνιοη σχπικό με τη διεξαγωγ~ της εξεωιπuιής περιόδου του
ΧΙΨΕΡινου εξαμήνου του ακαδ. έτους 2011-2022.

Με εκτΙμηοη

Avασrασiα Τoελi.ιια
Aν/r;ρια Προίσrαμέvη ΙΟυ ΤμιjμαwςΦoιτηrΙKών
Θεμάrων και YιrOrρσφιών Avujrarq, Εκπαίδευσης
Υπουργε/ο Παιδείας και ΘρησKευμάrων

Τηλ:2ΙΟ-3442321
e-mail: atsel@mi!!~gy,gmι,g[

-Συνημμένα:.------------------------- _

2από2

ΔιευκριυίσησχεΤΙκάμετηυεξεταστικήχειμερινούεξαμήυου(l).pdf 457 ΚΒ
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