
Θέμα: Fwd: Οδηγία για την Εξεταστική !Ου εαρινού εξαμήνου
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ <:rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 15/6/1012, 7:49 It.μ.
Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΔΥΤιΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<protocol@llowm.gr>
Κοιν.: Τμημα Ακαδημα'iκων Θεμά(ων <I;Kadthem@uowm.gr>

Παρακαλούμε για την πρωΤOKόλλησΓj του εισερχομένου μετά ΤΓjςσχετικής OδΓjγίας.

- ΠρOωθΓjμενO μΓjνιιμα ----.0-0
Θέμα:Οδηγία για την εξεταοτικη του εαρινού εξαμήνου

Ημερομηνία:Τue, 14 JUI11011 13:40:30 +0000
Από:Ανασταοια Τοελικα <atsel@minedu.gov.gr>
Προς:recΙοr@uοa.g[ <rector@uoa.g~ rector@auth.gr <rector@auth.gQ, rector-

secretarx..@auth.gr <rector-secreta r'[@auth.gQ, rector@mail.t1tua.g[
<rector@ma il.t1tua.g~ boudouvis@ntua,gr <:boudouvis@rJtua,gQ, rector@aueb.gr
<rector@aueb.g~ r@aua.gr<r@aua.gr>, rectorate@asfa.gr <rectorate@asfa.g~
recΙοr@ρanteiοn .g~<rectοr@ρa nteion.g~ rector@un iρί.B~<rector@unil!1gr>,
rLrγE!!@ uom.edu .g~ :;όrLrγt2!l@uom .edu ,gr>, protocollo@uom.edu.gr
.:;:protocollo@uom.ed u.g~ rectorate@ul:)atras,gr <rectοrate@!!ρatras ,B~
rector@upatras.gr <rector@upatras.gQ, ρrΥ'tanίa@uοi.gr5:Ρ!'Υ'tal1ia@uοi.gr.::,
talbal1is@uoi.gr <talba l1is@!!QL~ rector@duth.gr <rector@duth.gr>,
rector@uoc.g{ <rector@ uoc.g~ secreta ry'@rector.uoc.gr <secreta Γγ.@rector.uoc.g~
rector@ C€rJtral.tuc.g£ <rector@ centra I.tuc.gr.::, redorate@aegean.gr
<rectorate@aegeat1.~ p!.y.tal1@aegeal1.g~ 5:P!.Y.tan@aeg~gr.::, rLlΎ!anis@uth.gr
5:l:)ry.taΓ1is@uth.gr>, rector@ionio.gr <rector@ioniO.gr>, rector@hua.g{
<rector@hua.g~ kmas@uo[!.gr <kmaS@UΟι!.:Β2, rectorate@.!!Ql1.,gr
<:rectorate@UOl1.,gr>, rector@uowm.gr <rector@ uowm .B~ ρresίdent@eaι!.:gr
5:presidel1t@eal1.,gr.::, choffίce@ihu.edLJ.gr <choffίce@ ihu .edu .gr.::, rector@ul1iwa.g£
<rector@uniwa,gr.::, rector@hn1u.gr <:rector@hmu,g~ rector offίce@hmu.g£
<rector offίce@hmu,gQ, Ρresident~ρete.g£ 5:ρresίde Γ1t@asρete.gr>,
il1fo@~e~a ,gr <ίrJfo@aea~ ,gr>, secret~[Y.@ae~th.gr <secreta ry'@aeath .B~
contact@aeavellas.gr <COΓ1I~ct@ ~eavell~s.!:!ΞJ irJfo@~ea hk ,gr <;rJfo@ae~hk.f:Q

Κοιν.:ΓραΦείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων <minister@minedu.gov.g~
ΓραΦείο VΦUΠΟUΡΥούΣυρίγου <depminoffίce@minedu.gov.gr>, Γενικη Γραμματεία
Ανώτατης Εκπαίδευσης .:;:ggJ@mjnedu,gov.g~ ΠαναΥιώτης Γιαννόπουλος
:;όΡgίanl1opou lοs@mίl1edυ.gον,gr>, Ευγενια Παπαγεωργισυ
~ρa~g~giοu @minedu.gov.gr>

Αξιότιμοι •.Κ.nρuτάν",;/nΡόΕδροι των Δ.Ε.,
σ(l~αποοτΕλ/ουμ[ σuνημμiνu οδηγία '!Ου αΦορά οιην διεξαγωγή τη, εξεταστική, πφι6δου τον εαρινού
εξαμήοου "."δ. έ,oυ~ 2021-22,
nΙΙΡuκ"λούμΕ v'" 'ην Εοημέρωοη τωο Τμημάτων/Σχολών τη, αρμοδι6τητά, σα,.
ΜΕ εκτιμη(Jη,
Αvαστασία ΤσΕλ;κα
Av/rp'" Προϊσrαμέvη του Τμήματος Φοιrηι,κώv
OtIlιirwv και ΥιωιΡοφlώv Αvώrαrης fκπαίδε""ης

lα~ό2 15/6(2022. 7;54 :t.μ,
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Fwd: Οδηγία για την cξπασnιcTι του cαρινού εξαμήνου

Υπσuρvείο Παιδείας ~αι Θρησκeuμrh:ων

T~λ: 210.3442321
e-mail: atsel@mjredY_&rιgr

-Συνημμένα:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΙ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΙΗ ΑΝΩΤΑΤΗΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤιΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΜΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑΔ'
ΦΟIΤΗΤιΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Μαρούσι, 14- 06-2022
Αρ. Πρωτ.: 73010/21

•.••,..,~ ι•••••
ι..••ο•••,. " " '" 'Ε5 Ι """

Ταχ, Δ/νση: Α. Παπανδρέσυ 37
1S1 80, ΜΑΡΟΥΙΙ

Πληρoφoplι:ς: Α. Tσελί~α
ΤηλΙΦωνα: 21Q.-3442321
e-mail: foitmer@mjnedQ.goY.gr

Ilρσς: rιρυτάν~ι;fΠρoέδρouς των Δ.Ε.
των Α.Ε.Ι ιωl Α.Ε.Α.

θέμα: Σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινο"; εξαμήνου ακαδ. έτoUς 202] -22 και
των "παναληrmκών εξετάσεων του Σιπτεμβρίο» στα Ανώτa:rα Ε.,:παιδι:uτικά Ιδρύματα (ΑΕ,!.)
και στις Ανώωτις Εοο..ησιασηκές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.)

Κατά την εξετασηl<,:ήτου εαρινο"; ~.ξαμήνoυ. λιιμβάνοvtας »πάψη "αι τσα: όρoυ~. .
Iiιr.ξιιγω-Υήςτων εξιτάσεων. υπάρχει πιθανότητα φοιτητ':ς που συμμετέχουν στις εξιτάσεις. να

νοσήσουν με λοίμωξη την ημέρα της εξεταστll,:ής Καινα μην μπορο";" \'α σιψμετf:χoυν για όσο

χρονl"ό διιίοτημα βρίσιωνται σε απομόνωση, σίoμφWνιιμε το εκάστοτε ισχίιον υγειονομl"ά

πρωτόκολ/ο απομόνωσης. Οι συ-γκ"ι.:ρψ,:νοι φοιτητές θα εξεταστσί'ν στα μαθήματα στα οποία

υποχρεωηκ(,'; αιω1lσίαζαν. σε ιiJJ.η ημερομηνία που θα οριστεί με επψ,:1>:ια του δι06σκοντος.

Τα Α.Ε.Ι.ΙΑ.Ε.Α. και οι l:πψέρους ακαδημαϊ"ές μονάδες τους, σε σιoνt:ννόηση μι; τους

διδ6σKOνn:ς των μαθημάτων, παpuκαλούl'Ται όπως παράσχουν τη σχεηκή δυνατότητα,

Επισημαίνεται άη η ίδια δ\{[δlKασίrιθα "ρ';ιι>:ινα τηρηθεί και στις επαναληπτικές εξετάσεις

του ΣεπτεμβρίΟΗ 2022.

Τέλος. υπενθυμίζετω ότι σ εμβολιασμός και η τήρηση των υγεlΟl'ομικών κανόνων

παραμένουν η καλ(>ΙεΡηασπίδα μ'ς στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑIΔεlΑΙ ΚΑΙ θΡΗΣΚΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΠΕΛΟΙ ΙΥΡΙΓΟΣ
Eσωτφ ••ιj Δ,ι:rνoμή:
1. ΓραΦ<;ίο ι<ας ΥπονργΟΟ Πα,δ,iας "<Σ'Θρηο",υμάτων
2. ΓραΦ,ίo~. νΦυπουΡΥΟΟ Π<Σιδτίo~"οι Θρησ",υμάΤωl/
3. ΓραΦ,ίο Γ,Ι/ι"οο Γραμματ<ο ",I/ωτoτ/~ E"Π<Σιδευoη~
4. ΓραΦ,ίο Γ,"ι"οο Διευθυντή Α"ωτατης Ε.παιδ<υοη,
5, Δ"uθυv<>η Dι>νoνw,,<ή~ <οι Α<οδημα'ί<ής Αvά!Πυξης - τμημο. Δ' ,
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