
 
 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

19θσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 03-06-2022 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Θζμα 5: Διεξαγωγι εξετάςεων εαρινοφ εξαμινου ακαδ. ζτουσ 2021-2022 ςτα 
προγράμματα α΄ και β΄κφκλου ςπουδών 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Το Πρυτανικό Συμβοφλιο του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. τισ διατάξεισ του άρκρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), «Δομι, λειτουργία, 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν,  

2. τισ διατάξεισ τθσ 13035/Β1/22.05.2002 (Β’ 671) YA «Ζγκριςθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν» και κυρίωσ τισ διατάξεισ του 
άρκρου 67,  

3. τθν 4829/07.09.2020 Πράξθ ςυγκρότθςθσ του Πρυτανικοφ Συμβουλίου του 
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, θ κθτεία του οποίου είναι τετραετισ, ιτοι ζωσ 
31.08.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ4Ι469Β4Μ-86Γ), 

4. τισ διατάξεισ τθσ 48760/Η1/29.04.2022 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανϊτατων 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19 κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021- 2022»,και ειδικϊσ το άρκρο 11 
(Β’ 2131), 

5. τθν με Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.05.2022 ΚΥΑ «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 
ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ από τθν Τετάρτθ, 1 Ιουνίου 2022 και ϊρα 06:00 ζωσ και 
τθν Τετάρτθ, 15 Ιουνίου 2022 και ϊρα 06:00», 

6. τθν ανάγκθ να αντιμετωπιςτοφν οι κίνδυνοι από τθ διάδοςθ του κορονοϊοφ COVID-19 
κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων, με τθν τιρθςθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων 
πρόλθψθσ και προςταςίασ από τον κορωνοϊό,  

7. το ΥΣ 276/02.06.2022 με τθν ειςιγθςθ του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και 
Προςωπικοφ, 

αποφαςίηει 
 

να ειςθγθκεί ςτθ Σφγκλθτο του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν τα ακόλουκα για τθ 
διεξαγωγι των εξετάςεων εαρινοφ εξαμινου ακαδ. ζτουσ 2021-2022 ςτα προγράμματα αϋ 
και βϋκφκλου ςπουδϊν:  

1. Οι εξετάςεισ κατά τθν εξεταςτικι περίοδο του εαρινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ 2021-2022 (γραπτζσ ι προφορικζσ) του αϋ κφκλου ςπουδϊν κα 
πραγματοποιθκοφν με φυςικι παρουςία. Οι εξετάςεισ για τον βϋ κφκλο ςπουδϊν 
κα γίνουν ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν απόφαςθ ίδρυςθσ και τον ιςχφοντα 
Κανονιςμό κάκε προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. 

2. Θ χριςθ προςτατευτικισ μθ ιατρικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ εξζταςθσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι. 

3. Φοιτθτζσ-φοιτιτριεσ αϋ και βϋ κφκλου ςπουδϊν που νοςοφν με λοίμωξθ COVID-19, 
δεν δφνανται να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ για όςο χρονικό διάςτθμα βρίςκονται 
ςε απομόνωςθ ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον υγειονομικό πρωτόκολλο 
απομόνωςθσ και κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα ςτα οποία υποχρεωτικϊσ 
απουςίαηαν, ςε άλλθ θμερομθνία που κα οριςτεί με επιμζλεια του διδάςκοντοσ.  
Οι ανωτζρω, οφείλουν να αποςτείλουν θλεκτρονικό μινυμα ςτθ Γραμματεία του 
Τμιματόσ τουσ ι του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν αντίςτοιχα, με 
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κοινοποίθςθ ςτο Ιατρείο του ΟΠΑ, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία εξζταςθσ του 
μακιματοσ, επιςυνάπτοντασ βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου ι, 
εναλλακτικά, το κετικό μοριακό τεςτ (PCR) ι το κετικό τεςτ αντιγόνου (rapid) και 
αναφζροντασ τα μακιματα ςτα οποία είχαν τθν πρόκεςθ να εξεταςτοφν.  

4. Οι διδάςκοντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν τουσ Προζδρουσ των Τμθμάτων για τον 
αρικμό των φοιτθτϊν (αϋ και βϋ κφκλου ςπουδϊν) που λόγω νόςθςθσ με λοίμωξθ 
COVID-19 εξετάςτθκαν ςε διαφορετικι θμερομθνία κακϊσ και για τον τρόπο 
εξζταςθσ αυτϊν.  

5. Υπεφκυνοσ για όλα τα κζματα που μπορεί να προκφψουν κατά τθν εξεταςτικι 
περίοδο του εαρινοφ εξαμινου είναι ο Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και 
Προςωπικοφ.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ακινα, 03-06-2022 
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Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ 
 
 
 
 

*Θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα. 


