
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022 

 Μάθημα: «Ρωσική Γλώσσα», 
Ημερομηνία Εξέτασης: Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 , ώρα: 15:00-18:00,   

             Αμφιθέατρο Εξέτασης: 312 (3ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή),   

  Μάθημα: «Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία», 
       Ημερομηνία Εξέτασης:  Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 15:00-18:00,  

             Αμφιθέατρο Εξέτασης: 314 (3ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή),  

 Μάθημα: «Βυζάντιο και Σλαβικός Κόσμος». 
Ημερομηνία Εξέτασης:  Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 15:00-18:00, 

             Αμφιθέατρο Εξέτασης: 312 (3ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή), 
 
Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο 
των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται 
μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα και να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο 
έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 119847/ΓΔ6 (Φ.Ε.Κ. 4406/Β/24.09.2021) περί λειτουργίας των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 άρθρο 11 Διεξαγωγή Εξετάσεων : 
«Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που 
διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την 
ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που 
έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης 
και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι 
υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή». 

Επίσης σύμφωνα με τον Ν.4830/2021, Άρθρο 68 «Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της 
εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές 
δομές»παρ.1 «Ο έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της 
φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιας και 
ιδιωτικής, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας 
«edupass.gov.gr», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr). Μέσω της πλατφόρμας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της 
πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, για το επιτρεπτό 
της φυσικής παρουσίας προσώπων, ανάλογα με την ιδιότητά τους, σε εκπαιδευτικές δομές, 
ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, και καταχωρίζεται το αποτέλεσμα της 
επιβεβαίωσης αυτής σε αυτοτελές αρχείο ή σύνολο δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ), σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του άρθρου 26 του Ν.4727/2020 
(Α’ 184). Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4727/2020. 

                                              Αθήνα: 24-11-2021 

        

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών 


