
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021–2022 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  
     ΠΕΜΠΤΗ 09/12/2021, ΩΡΑ: 14.00-16.00 μ.μ.  (ΑΙΘ. 1) 
 
2) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
     ΠΕΜΠΤΗ 09/12/2021, ΩΡΑ: 17.00-19.00 μ.μ  (ΑΙΘ. 202) 
 
3) ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος – 20ος ΑΙΩΝΑΣ)             
     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12/2021, ΩΡΑ: 14.00-16.00 μ.μ. (ΑΙΘ. 1) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Για τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης στην 
πλατφόρμα «edupass.gov.gr», είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει με 
φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται 
εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»). 
Tα φυσικά πρόσωπα, που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα 
«edupass.gov.gr» μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν 
με τη χρήση των προσωπικών κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής 
στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές, στο 
πλαίσιο  εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

2. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του για να επιδείξει: 
Α) αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης 

της ταυτότητάς του 
Β) είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (μετά τη συμπλήρωση 14  ημερών από τη 
δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση), είτε πιστοποιητικό νόσησης που 
εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του 
διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, είτε βεβαίωση αρνητικού 
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό Covid-19 έως 72 
ώρες ή αρνητική εξέταση με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού Covid-19 (Rapid-test) έως 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα 
έναρξης της εξέτασης. 

3. 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. 
Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη 



της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. 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 κάθε περίπτωση δεν 
επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή 
ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.  

4. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 


