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      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

                      Ακαδημαϊκού έτους  2021-2022 

 

 

Καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν 

στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 να προσέλθουν για να 

εξεταστούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα εξετάσεων.  

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. – 12:00 (το 

μεσημέρι) 
  
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ: στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (το μεσημέρι) – 15:00 μ.μ.  

 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ  

 
 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα Σακαλή  1ος όροφος του κτηρίου της 

Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν με την Αστυνομική τους Ταυτότητα και τη 

συνημμένη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος  COVID-19 για τις κατατακτήριες 

εξετάσεις.    

 

Σύμφωνα με την σχετική  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1818/24-04-2021) 

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική 

εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 

Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

5 Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της 

παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.  
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6. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη 

συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και 

παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που 

διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του 

εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής 

του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης 

και αποχώρησης του/ της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου 

παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε 

σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο 

εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.  
  

 

 

                                  Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας  
 


