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Αθόνα, 1  Ιουνύου 2020  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ: 

 Α) ΥΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΟΜΑΔΕ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Β) ΥΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

Σύμφωνα με την απόφαςη τησ Συγκλότου του ΟΠΑ (9η ςυνεδρύαςη/27-5-2020 (ςε διαρκό 

ςυνεδρύαςη από 21-5-2020-Μϋροσ Β) Θϋμα 8: Διενϋργεια Εξετϊςεων Περιόδου Ιουνύου  2020/ 

Γ. Ζητόματα οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ των εξετϊςεων, οι φοιτητϋσ που 

ανόκουν ςε ομϊδεσ αυξημϋνου κινδύνου για λούμωξη από COVID-19, όπωσ προςδιορύζονται  

ςτην ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020(Β’ 1856) ό κατοικούν μόνιμα ςτο εξωτερικό, 

μπορούν να ζητόςουν με αύτηςό τουσ και προςκόμιςη των κατϊλληλων δικαιολογητικών, να 

εξεταςτούν εξ αποςτϊςεωσ ςε μαθόματα που η εξϋταςη γύνεται με φυςικό παρουςύα.  

Η ηλεκτρονικό αύτηςη  και τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται παρακϊτω θα υποβληθούν 

ςτη Γραμματεύα του Τμόματοσ τουσ (https://www.aueb.gr/el/contactsopa) έως 05.06.2020  και 

θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο του Τμόματοσ ό από ομϊδα που αυτόσ θα ορύςει προσ 

τούτο. Οι φοιτητϋσ θα ενημερωθούν από τη Γραμματεύα του Τμόματοσ για την αποδοχό ό μη 

του αιτόματοσ τουσ, μϋχρι 10.06.2020. Οι φοιτητϋσ που θα εξαιρεθούν τησ εξϋταςησ με 

φυςικό παρουςύα θα ενημερωθούν από τον διδϊςκοντα του μαθόματοσ για τον τρόπο και 

χρόνο τησ εξϋταςησ.  

Α. ΥΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΟΜΑΔΕ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  

Αποςτολό από τον ιδρυματικό λογαριαςμό (xxxxx@aueb.gr), ςτη Γραμματεύα του Τμόματοσ 

φούτηςησ (https://www.aueb.gr/el/contactsopa) ηλεκτρονικού μηνύματοσ– αύτηςησ ςτο οπούο 

να αναφϋρονται:  

 Τα πλόρη ςτοιχεύα τουσ (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αρ. Μητρώου Φοιτητό) 

 Τα μαθόματα ςτα οπούα επιθυμούν να εξεταςτούν με εναλλακτικϋσ μεθόδουσ 

εξϋταςησ χωρύσ φυςικό παρουςύα ςτουσ χώρουσ του Ιδρύματοσ 

και να επιςυνϊπτονται:  

 Ηλεκτρονικό Υπεύθυνη Δόλωςη μϋςω τησ Ενιαύασ Ψηφιακόσ Πύλησ (gov.gr) 

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

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ό Υπογεγραμμϋνη Υπεύθυνη Δόλωςη 

ςτην οπούα να δηλώνουν την ομϊδα/εσ αυξημϋνου κινδύνου ςτην οπούα ανόκουν 

ςύμφωνα με την  ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020(Β’ 1856) και  
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 Βεβαύωςη ειδικευμϋνου Ιατρού τησ αντύςτοιχησ ειδικότητασ τησ πϊθηςησ, με την 

οπούα να βεβαιώνεται η κατηγορύα, από τισ ομϊδεσ αυξημϋνου κινδύνου για ςοβαρό 

λούμωξη COVID-19 τησ παραπϊνω ΚΥΑ, ςτην οπούα  εντϊςςεται η περύπτωςη του 

αιτούντοσ φοιτητό. 

 

B. ΥΟΙΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

Αποςτολό από τον ιδρυματικό λογαριαςμό (xxxxx@aueb.gr), ςτη Γραμματεύα του Τμόματοσ 

όπου φοιτούν (https://www.aueb.gr/el/contactsopa) ηλεκτρονικού μηνύματοσ – αύτηςησ ςτο 

οπούο να αναφϋρονται:  

 Τα πλόρη ςτοιχεύα τουσ (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αρ. Μητρώου Φοιτητό) 

 Τα μαθόματα ςτα οπούα επιθυμούν να εξεταςτούν με εναλλακτικϋσ μεθόδουσ 

εξϋταςησ χωρύσ φυςικό παρουςύα ςτουσ χώρουσ του Ιδρύματοσ 

και να επιςυνϊπτονται: 

 Υπογεγραμμϋνη Υπεύθυνη Δόλωςη ςτην οπούα να δηλώνουν την χώρα κατοικύασ 

τουσ και την αδυναμύα τουσ να ταξιδϋψουν προσ την Ελλϊδα για τη ςυμμετοχό τουσ 

ςτισ εξετϊςεισ του εαρινού εξαμόνου  2019-2020 με φυςικό παρουςύα και  

 Βεβαύωςη Δημόςιασ Αρχόσ για τον τόπο κατοικύασ τουσ ςτο εξωτερικό  

 

ΗΜΕΙΩΗ: Σε περύπτωςη αδυναμύασ ϋκδοςησ των Βεβαιώςεων που αναφϋρονται 

παραπϊνω λόγω του περιοριςμϋνου χρόνου, μπορούν να υποβληθούν ςτη Γραμματεύα του 

Τμόματοσ ςε μεταγενϋςτερο χρόνο αλλϊ ςε κϊθε περύπτωςη όχι πϋραν τησ 9/6/2020. Σε 

περύπτωςη μη υποβολόσ των ςχετικών βεβαιώςεων οι αιτόςεισ δεν θα αξιολογηθούν.  

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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