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 Πειραιάς 24/11/2021 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 
 

Για Πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ανα-
γνωρισμένα 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 Υπουργείων. 
 
                    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Τρίτη 7/12/2021 09.00-11.00 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αίθ. 001  (κεντρικό κτίριο) 

Τετάρτη 8/12/2021 10.00-12.00 Γλώσσα Προγραμματισμού C Αίθ. 335 (κεντρικό κτίριο) 
 

Πέμπτη  9/12/2021 09.00-11.00 Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Αίθ. 002 (κεντρικό κτίριο) 
 

         
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κ.Υ.Α. : 
  
Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαί-
σιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώ-
ρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματο-
ποιείται ΜΟΝΟ : 

• με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού  

• με επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης  

• με βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή 
rapid test), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης 
της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.  

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους 
συμμετέχοντες σε αυτή.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ : 

1. Οι αίθουσες 001 & 002  βρίσκονται στο ισόγειο, η αίθουσα 335 στον 3ο όροφο, του κεντρικού κτιρίου του  Πα-
νεπιστημίου 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 χώρο 

διεξαγωγής τους. 
4. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και το διδακτικό προσωπικό στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς 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 προστατευτική μάσκα (εκτός αν υπάρχει 
πρόβλημα 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 ή τεχνητό τρόπο εξαερισμού κατ’ 
εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του 
Υπουργείου Υγείας και τα έδρανα απολυμαίνονται μετά από κάθε εξέταση. 
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8. Παρακαλούμε να διατηρείται η τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο 
ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων, των δι-
δασκόντων 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 

 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή 
1. Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων – Εξεταστές  
2. Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές των Εξετάσεων  
3. Διεύθυνση Σπουδών 


