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                              Πειραιάς 13/5/2021 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 
Για πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (α-
ναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και 
διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργεί-
ων. 
                     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Τρίτη 25/5/2021 09.00-11.00 Γλώσσα Προγραμματισμού C Αίθ. 103 

Τετάρτη 26/5/2021 09.00-11.00 Aρχιτεκτονικές Υπολογιστών Αίθ. 103 
 

Πέμπτη  27/5/2021 09.00-11.00 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αίθ. 103 
 

         
Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνω-
στικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται 
από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα 8 (ΦΕΚ 1872Β΄/8.05.2021)    
 
ΟΔΗΓΙΕΣ : 

1. Η αίθουσα 103 βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & 
Δημητρίου 80, Πειραιάς.   

2. Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. 
3. Κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται νωρίτερα (30΄) στο χώ-

ρο διεξαγωγής τους. 
4. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και το διδακτικό προσωπικό στους εσωτερικούς και ε-

ξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, είναι υποχρεωτική. 
5. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης συστήνεται στους εξεταζόμενους και στο διδακτικό προσωπικό να 

χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και να φορούν µη ιατρική μάσκα (εκτός αν υπάρχει πρό-
βλημα υγείας).  

6. Εξασφαλίζεται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος εντός και εκτός του χώρου διεξαγωγής των 
εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στους εξεταζόμενους και στο διδακτικό προσωπικό, να έχουν στην κατοχή 
τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

7. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα) µε φυσικό αερισμό και τα έδρανα απολυμαί-
νονται μετά από κάθε εξέταση. 

8. Παρακαλούμε να διατηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων, των 
διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού κατά την είσοδο, την εξέταση, την παραμονή και την έξοδο από 
τους χώρους του Πανεπιστημίου. 

9. Απαγορεύονται τα χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ανα-
γνώρισης στο γραπτό δοκίμιο, βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές ο-
ποιασδήποτε μορφής αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

(υπογραφή)* 

 

Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος 
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Εσωτερική διανομή 
1. Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων – Εξεταστές  
2. Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές των Εξετάσεων  
3. Διεύθυνση Σπουδών 


