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Τηλέφωνο:
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e-mail: foitmer@minedu.gov.gr

Α. Π.: Εισερχ. ∆ΠΘ/ΤΜΟΒΙ/28466/872
Ηµ/νία: Εισερχ. 17/01/2022
Α. Π. Αποστολέα: 4714/Ζ1
Ηµ/νία Αποστολής: 14/01/2022

Μαρούσι, 14- 01-2022
Αρ. Πρωτ. : 4714/Ζ1

Προς: Πρυτάνεις/Προέδρους των Δ.Ε.
των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α.

Θέμα: Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου
του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ.2293/Ζ1/10-01-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και κατόπιν υποβολής ερωτημάτων για φοιτητές των
Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί
ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό
τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι:
1. Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και κατ΄ επέκταση συμμετοχή στην
εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας
και παράλληλη επίδειξη:




είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει,
είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει,
είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ
(PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα
οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

2. Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να
εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον
διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:
α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid)
κατά το χρόνο εξέτασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κας Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης
5. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης –Τμήμα Δ΄
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