
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021 

 

 Μάθημα: «Ρωσική Γλώσσα», 

Ημερομηνία Εξέτασης: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 , ώρα: 17:00-19:00,   

             Αμφιθέατρο Εξέτασης: 425 (4ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή),   

  Μάθημα: «Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία», 

       Ημερομηνία Εξέτασης:  Τρίτη 25 Μαΐου 2021, ώρα: 17:00-19:00,  

             Αμφιθέατρο Εξέτασης: 425 (4ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή),  

 Μάθημα: «Βυζάντιο και Σλαβικός Κόσμος». 

Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, ώρα: 17:00-19:00, 

             Αμφιθέατρο Εξέτασης: 425 (4ος 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. 

Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης, ανά μάθημα, ορίζεται σε δύο (2) ώρες. 

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 48918/Ζ1, ΦΕΚ 1818, τ. Β’, 29-4-2021 του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε 

αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό. 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: (Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο  

α). με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού  ελέγχου  (self-test) έως 24  ώρες πριν  από την  εξέταση  ή 

 β). άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCRtest )έως και 72 ώρες πριν 

από την εξέταση. 

 

                                              Αθήνα: 14-05-2021 

        

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών 
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