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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλού νται ό σοι υπέβαλλαν αίτηση για κατά ταξη στο Τμή μα Ηλεκτρολό γων και
Ηλεκτρονικώ ν Μηχανικώ ν για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 να προσέλθουν για να
εξετασθού ν στις γραπτές κατατακτή ριες εξετά σεις του Τμή ματος στην
Πανεπιστημιού πολη Αρχαίου Ελαιώ να (Π. Ρά λλη και Θηβώ ν 250, Αιγά λεω) σύ μφωνα
με το παρακά τω πρό γραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020 – 2021
ΑΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι

3

ΦΥΣΙΚΗ
(ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ)
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ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ

11:00

14:00

ΖΒ001

11:00

14:00

ΖΒ001

11:00

14:00

ΖΒ001

Οι εξεταζό μενοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξετά σεων είκοσι (20) λεπτά
πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομική ς τους
ταυτό τητας ή ά λλο επίσημο δημό σιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτό τητά ς τους,
καθώ ς και στυλό διαρκείας μπλε ή μαύ ρου χρώ ματος και επιστημονική αριθμομηχανή .
Οι εξεταζό μενοι απαγορεύ εται να εισέλθουν στην αίθουσα των εξετά σεων έχοντας μαζί
τους βιβλία, τετρά δια, σημειώ ματα, κινητά τηλέφωνα ή οποιαδή ποτε ά λλη
ηλεκτρονική συσκευή . Σε περίπτωση που διαθέτουν κά τι από τα προαναφερθέντα, θα
πρέπει να τα παραδώ σουν στους επιτηρητές και να τα παραλά βουν, αφού
παραδώ σουν το γραπτό τους, κατά την έξοδό τους από την αίθουσα εξέτασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, ΦΕΚ 1872/Β, 8 Μαΐου
2021 κατά τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων εφαρμόζονται τα
ισχύοντα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού (ΚΥΑ Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020, ΦΕΚ Β 4810). Επιπροσθέτως,
ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη
χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου

διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες
πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο
βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα ΑΕΙ όσον αφορά
στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη
διενέργεια των εξετάσεων.

Ο Πρό εδρος του Τμή ματος
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