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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    

Ακινα, 1 Ιουνίου 2020  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ: 

 Α) ΦΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΟΜΑΔΕ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Β) ΦΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του ΟΠΑ (9θ ςυνεδρίαςθ/27-5-2020 (ςε διαρκι 

ςυνεδρίαςθ από 21-5-2020-Μζροσ Β) Θζμα 8: Διενζργεια Εξετάςεων Περιόδου Ιουνίου  2020/ Γ. 

Ζθτιματα οργάνωςθσ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ των εξετάςεων, οι φοιτθτζσ που ανικουν 

ςε ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου για λοίμωξθ από COVID-19, όπωσ προςδιορίηονται  ςτθν ΚΥΑ 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020(Β’ 1856) ι κατοικοφν μόνιμα ςτο εξωτερικό, μποροφν να 

ηθτιςουν με αίτθςι τουσ και προςκόμιςθ των κατάλλθλων δικαιολογθτικϊν, να εξεταςτοφν εξ 

αποςτάςεωσ ςε μακιματα που θ εξζταςθ γίνεται με φυςικι παρουςία.  

Η θλεκτρονικι αίτθςθ  και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω κα υποβλθκοφν ςτον 

Προϊςτάμενο Γραμματείασ του Τμιματοσ έως 05.06.2020  και κα αξιολογθκοφν από τον 

Πρόεδρο του Τμιματοσ ι από ομάδα που αυτόσ κα ορίςει προσ τοφτο. Οι φοιτθτζσ κα 

ενθμερωκοφν από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ για τθν αποδοχι ι μθ του αιτιματοσ τουσ, 

μζχρι 10.06.2020. Οι φοιτθτζσ που κα εξαιρεκοφν τθσ εξζταςθσ με φυςικι παρουςία κα 

ενθμερωκοφν από τον διδάςκοντα του μακιματοσ για τον τρόπο και χρόνο τθσ εξζταςθσ.  

Α. ΦΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΟΜΑΔΕ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  

Αποςτολι από τον ιδρυματικό λογαριαςμό (xxxxx@aueb.gr), ςτον Προϊςτάμενο Γραμματείασ 

του Τμιματόσ τουσ  θλεκτρονικοφ μθνφματοσ– αίτθςθσ ςτο οποίο να αναφζρονται:  

 Τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ (Επϊνυμο, Όνομα, Πατρϊνυμο, Αρ. Μθτρϊου Φοιτθτι) 

 Τα μακιματα ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςτοφν με εναλλακτικζσ μεκόδουσ εξζταςθσ 

χωρίσ φυςικι παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Ιδρφματοσ 

με τθν επιςφναψθ  ι αποςτολι ςε κλειςτό φάκελο:  

 Ηλεκτρονικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr) 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ι Υπογεγραμμζνθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ςτθν οποία να δθλϊνουν τθν ομάδα/εσ αυξθμζνου κινδφνου ςτθν οποία ανικουν 

ςφμφωνα με τθν  ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020(Β’ 1856) και  

 

 Βεβαίωςθσ ειδικευμζνου Ιατροφ τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ πάκθςθσ, με τθν οποία 

να βεβαιϊνεται θ κατθγορία, από τισ ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου για ςοβαρι λοίμωξθ 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/KathorismosOmadonAyximenouKindynou_B%201856.pdf
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COVID-19 τθσ παραπάνω ΚΥΑ, ςτθν οποία  εντάςςεται θ περίπτωςθ του αιτοφντοσ 

φοιτθτι. 

 

B. ΦΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

Αποςτολι από τον ιδρυματικό λογαριαςμό (xxxxx@aueb.gr), ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ 

όπου φοιτοφν (https://www.aueb.gr/el/contactsopa) θλεκτρονικοφ μθνφματοσ – αίτθςθσ ςτο 

οποίο να αναφζρονται:  

 Τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ (Επϊνυμο, Όνομα, Πατρϊνυμο, Αρ. Μθτρϊου Φοιτθτι) 

 Τα μακιματα ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςτοφν με εναλλακτικζσ μεκόδουσ εξζταςθσ 

χωρίσ φυςικι παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Ιδρφματοσ 

και να επιςυνάπτονται: 

 Υπογεγραμμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνουν τθν χϊρα κατοικίασ τουσ 

και τθν αδυναμία τουσ να ταξιδζψουν προσ τθν Ελλάδα για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

εξετάςεισ του εαρινοφ εξαμινου  2019-2020 με φυςικι παρουςία και  

 Βεβαίωςθ Δθμόςιασ Αρχισ για τον τόπο κατοικίασ τουσ ςτο εξωτερικό  

 

ΗΜΕΙΩΗ: Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ των Βεβαιϊςεων που αναφζρονται παραπάνω 

λόγω του περιοριςμζνου χρόνου, μποροφν να υποβλθκοφν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο αλλά ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν τθσ 9/6/2020. Σε περίπτωςθ μθ 

υποβολισ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων οι αιτιςεισ δεν κα αξιολογθκοφν.  

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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