
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 
Οι υποψήφιοι/ες όλων των κατηγοριών (κάτοιχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή απόφοιτοι σχολών 

υπερδιετούς κύκλου σπουδών, κλπ.) που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να 

συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις (ακαδ. έτος 2021-2022) για την εισαγωγή τους στο 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω: 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2021), σύμφωνα με 

την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/2013, άρθρο 3) υπουργική 

απόφαση. 

2. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, βάσει των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 

και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022» (Β’ 4406), των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και των 

εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν 

υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19, ή  

β) 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 

γ) 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 

δ) 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 βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό 

πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

4. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των 

υποψηφίων. 

5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων προσκομίζεται δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κλπ.) 

πιστοποίησης ταυτότητας. 

6. Την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο 

των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων. Τις επόμενες ημέρες, 

υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 


