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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 ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ταχ, Δ/νση: Α. Παπανδρέσυ 37
1S1 80, ΜΑΡΟΥΙΙ
Πληρoφoplι:ς: Α. Tσελί~α
ΤηλΙΦωνα: 21Q.-3442321

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

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

e-mail: foitmer@mjnedQ.goY.gr

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 Και να 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(>ΙεΡη ασπίδα μ'ς στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑIΔεlΑΙ ΚΑΙ θΡΗΣΚΗΜΑΤΩΝ
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Eσωτφ ••ιj Δ,ι:rνoμή:
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