
Αποστολέας: ΥΠΘ rector@duth.gr
Ημερομηνία Αποστολής: Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
Προς: Τμήμα Πρωτοκόλλου
Αποδέκτες: protocol@duth.gr
Θέμα Εγγράφου: FW: Κατατακτήριες εξετάσεις - εξεταστική περίοδος εαρινού 
εξαμήνου 2020-2021

 
 

From: ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ <foitmer@minedu.gov.gr> 
Sent: Wednesday, May 19, 2021 4:32 PM
To: rector@uoa.gr; 'rector@mail.ntua.gr'; 'boudouvis@ntua.gr'; rector@auth.gr; 'rector-
secretary@auth.gr'; rector@aueb.gr; 'bouranto@aueb.gr'; 'rector@panteion.gr'; 
'rector@asfa.gr'; 'rector@unipi.gr'; 'rector@upatras.gr'; rectorate@upatras.gr; ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ <prytania@uoi.gr>; talbanis@uoi.gr; rector@duth.gr; 
secretary@rector.uoc.gr; secretary@rector.uoc.gr; kontak@med.uoc.gr; rector@central.tuc.gr; 
'rector@aegean.gr'; prytan@aegean.gr; rector@ionio.gr; prytanis@uth.gr; 'zmamur@uth.gr'; 
rector@hua.gr; mara@hua.gr; 'kmas@uop.gr'; rectorate@uop.gr; 'rector@uniwa.gr'; 
'prytanis@puas.gr'; 'president@eap.gr'; rector@uowm.gr; choffice@ihu.edu.gr; 
'rector_office@staff.teicrete.gr'; 'rector@hmu.gr'; 'rector_office@hmu.gr'; 
'president@aspete.gr'; 'info@aeaa.gr'; 'info.foit@aeaa.gr'; 'info@aeahk.gr'; secretary@aeath.gr; 
'mkoutsil@med.uoa.gr'; r@aua.gr
Cc: Παναγιώτης Γιαννόπουλος <pgiannopoulos@minedu.gov.gr>; Ευγενια Παπαγεωργιου 
<epapageorgiou@minedu.gov.gr>; Αναστασια Τσελικα <atsel@minedu.gov.gr>
Subject: Κατατακτήριες εξετάσεις - εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 2020-2021
 
Αξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις, Πρόεδροι των Δ.Ε. των Πανεπιστημίων/ΑΣΠΑΙΤΕ,
 
διά του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων 
εξετάσεων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (αρχική 
ημερομηνία διεξαγωγής 19 έως 31 Μαΐου), η σχετική απόφαση τροποποίησης των 
ημερομηνιών διεξαγωγής θα σας αποσταλεί μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Όσον αφορά στο 
εξάμηνο κατάταξης, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α΄260).
Επιπλέον, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ή δια ζώσης η διεξαγωγή των εξετάσεων 
του εαρινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής, 
με την προηγούμενη διενέργεια self-test φοιτητών και καθηγητών.
Διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, 
θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον 
κορωνοιό και βεβαίως να αποσταλούν  στην υπηρεσία μας άμεσα  λίστες με τα στοιχεία των 
φοιτητών που θα συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία (ΑΜΚΑ, όνομα κι επώνυμο) κι όσων 
θα εμπλακούν στη διαδικασία, προκειμένου να διαβιβαστούν στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων για ταυτοποίηση ώστε να μπορούν στη συνέχεια  να 
προμηθευτούν δωρεάν τα self test. Τα αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν  στην ηλεκτρονική 
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διεύθυνση : foitmer@minedu.gov.gr  το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 
2021 (στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναφέρεται το Πανεπιστήμιο – ΕΞΕΤΑΣΤ 
ΙΟΥΝΙΟΥ)
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι λίστες με τα στοιχεία των δικαιούχων θα πρέπει να αποστέλλονται 
συνολικά ανά ίδρυμα. Μεμονωμένες απαντήσεις Τμημάτων/Σχολών θα επιστρέφονται.
 
Επισυνάπτονται  τα προς συμπλήρωση υπόδειγματα, τα γαλάζια πεδία πρέπει υποχρεωτικά να 
συμπληρωθούν.
 
 
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
Τηλ. επικοινωνίας: 210-2442754 και 3442448
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