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Ανακοίνωση  

 

Το ΠΤΔΕ του ΔΠΘ, έλαβε υπόψη του :  

 

το αριθμ. (B’) 1818/29.04.2021ΦΕΚ, όπου αναφέρεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι 

ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19,κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. 

θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021,  

 

αποφάσισε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων την Τετάρτη 26/5/2021 και ώρα 16.00-

19.00μ.μ., σε αίθουσες της Σχολής Επιστημών Αγωγής που θα γνωστοποιηθούν με νεότερη 

ανακοίνωση στους υποψήφιους. 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων τουλάχιστον μία (1) νωρίτερα ώστε 

να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους αστυνομική 

ταυτότητα.  

 

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. 

 

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. 

 

Οι υποψήφιοι και οι επιτηρητές οφείλουν να φορούν μη ιατρική μάσκα, σε όλη τη διάρκεια της 

παρουσίας τους στους χώρους του Τμήματος, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Μεταξύ των 

υποψηφίων και των επιτηρητών πρέπει να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση και σε καμία 

περίπτωση μικρότερη του 1,5 μέτρου.  

 

Για την είσοδο και παρουσία τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτηρητών στις αίθουσες των 

εξετάσεων, απαιτείται η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού τεστ (selftest) που 

πραγματοποιήθηκε εντός των τελευταίων 24 ωρών. Εναλλακτικά, δεκτό γίνεται αρνητικό αποτέλεσμα 

άλλου τύπου διαγνωστικού τεστ (rapid ή CPR) εντός των τελευταίων 72 ωρών. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-013 

υπουργική απόφαση. 

 

Το Τμήμα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβει κάθε αναγκαίο 

μέτρο προς το σκοπό αυτό. 

 

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις 

κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης μπορεί να παρασχεθεί από τη Γραμματεία του 

Τμήματος. Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία (secr@eled.duth.gr)  προς τον/την 

εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης 
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