****The message below follows in English***
Σας κοινοποιώ μήνυμα εκ μέρους του Πρύτανη:
Αγαπητές Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Φοιτητές,
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αγωνία σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών
εξετάσεων. Για το σύνολο της διαδικασίας το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους
αρμόδιους θεσμικούς φορείς για να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων όσο
και η υγεία του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Σε αυτή τη φάση σας καλώ να επικεντρωθείτε στην επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας
με την ενεργό συμμετοχή σας σε αυτή. Είναι, άλλωστε, και το ζητούμενο.
Νέα ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο 15/5 και , σίγουρα, νωρίτερα, εφόσον οι συνθήκες
μας επιτρέψουν να διαμορφωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τρόπος διεξαγωγής των τελικών
εξετάσεων. Ως εκ τούτου, η ψύχραιμη και μεθοδική αντιμετώπιση των γεγονότων αποτελούν το οδηγό
μας σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο.
Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας Καλό Πάσχα, με Υγεία και Ευημερία.

Με Εκτίμηση,
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Πρύτανης
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On behalf of the Rector, please see the following message:
Dear Students,
We fully understand the anxiety about the timing and nature of the final exams. For the whole process,
the University is in constant consultation with the competent institutional bodies to ensure both the
quality and reliability of the examinations and the health of the entire academic community.
At this stage I invite you to focus on the successful completion of the learning process with your active
participation in it. It is, after all, what is required.
A new update will be made no later than 15/5 and, certainly, earlier, provided that the conditions allow
us to formulate a specific schedule and manner of conducting the final examinations. Therefore, the
calm and methodical handling of events is our guide in this critical time.
I wish you and your families a Happy Easter, health and prosperity.
With Kind Regards,

Professor Pantelis Sklias
Rector
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