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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλού νται  ο σοι  ύπεβαλλαν  αιτηση  για  κατα ταξη  στο  Τμη μα  Ηλεκτρολο γών  και
Ηλεκτρονικώ ν Μηχανικώ ν για το ακαδημαι>κο  ετος 2020 – 2021 να προσελθούν για να
εξετασθού ν  στις  γραπτες  κατατακτη ριες  εξετα σεις  τού  Τμη ματος  στην
Πανεπιστημιού πολη Αρχαιού Ελαιώ να (Π. Ρα λλη και Θηβώ ν 250, Αιγα λεώ) σύ μφώνα
με το παρακα τώ προ γραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 20  20   – 202  1  

ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ

ΛΗΞΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
ΔΕΥΤΕΡΑ

24.05.2021 11:00 14:00 ΖΒ001

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι
ΤΡΙΤΗ

25.05.2021 11:00 14:00 ΖΒ001

3
ΦΥΣΙΚΗ

(ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ

26.05.2021 11:00 14:00 ΖΒ001

Οι εξεταζο μενοι θα πρεπει να βρισκονται στην αιθούσα εξετα σεών εικοσι (20) λεπτα
πριν  την  εναρξη  της  εξετασης  και  να  εχούν  μαζι  τούς  το  δελτιο  αστύνομικη ς  τούς
ταύτο τητας  η  α λλο  επισημο  δημο σιο  εγγραφο  πιστοποιησης  της  ταύτο τητα ς  τούς,
καθώ ς και στύλο  διαρκειας μπλε η  μαύ ρού χρώ ματος και επιστημονικη  αριθμομηχανη . 

Οι εξεταζο μενοι απαγορεύ εται να εισελθούν στην αιθούσα τών εξετα σεών εχοντας μαζι
τούς  βιβλια,  τετρα δια,  σημειώ ματα,  κινητα  τηλεφώνα  η  οποιαδη ποτε  α λλη
ηλεκτρονικη  σύσκεύη . Σε περιπτώση πού διαθετούν κα τι απο  τα προαναφερθεντα, θα
πρεπει  να  τα  παραδώ σούν  στούς  επιτηρητες  και  να  τα  παραλα βούν,  αφού
παραδώ σούν το γραπτο  τούς, κατα  την εξοδο  τούς απο  την αιθούσα εξετασης.

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 (self-
test)  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 Προ εδρος τού Τμη ματος
Ηλεκτρολο γών και Ηλεκτρονικώ ν Μηχανικώ ν

Εύστα θιος Κύρια κης – Μπιτζα ρος
Καθηγητη ς
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