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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Ώρα εξέτασης
17:00-20:00
(αίθουσα 2.1 Νέο Κτήριο)
17:00-20:00
(αίθουσα 2.1 Νέο Κτήριο)
17:00-20:00
(αίθουσα 2.1 Νέο Κτήριο)

Κανονισμοί διεξαγωγής των εξετάσεων:
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4406/24-9-2021) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή́ διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά́ το
ακαδημαϊκό́ έτος 2021-2022».
Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον
πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
● έχουν

ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19, ή

● έχουν

ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό
COVID-19, ή

● έχουν

νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την
ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής
εργαστηριακού ελέγχου, ή

● έχουν

διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη
μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού

επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid
test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως
σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη
για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε
φοιτητή/τρια. Επισημαίνεται ότι, η διάρκεια ισχύος του αποτελέσματος του
εργαστηριακού ελέγχου είναι 48 ώρες.

Επιπλέον :
●

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς
του.

●

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο
χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να
προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

●

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

●

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει
δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

●

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του
βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να
παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των
υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις
σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή
αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή
συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του
συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο
απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή
ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δουλεύει με
οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

●

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από
τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των
επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό
δοκίμιο.

Από τη Γραμματεία

