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Σύμφωνα με την από 12-3-2020 απόφαση του Τμήματος γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους 

υποψήφιους για κατάταξη τα εξής: 

 

 

α) Το Πρόγραμμα Εξετάσεων είναι:  

 

 Δευτέρα  24/05/2021 «Εισαγωγή στην Οικονομική» και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα 

201 του Κεντρικού Κτιρίου  

 

 Τετάρτη 26/05/2021  «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Γεωπολιτική της Ενέργειας» 

και ώρα 11:00-13:00 στην  αίθουσα 201 του Κεντρικού Κτιρίου  

 

 Παρασκευή 28/05/2021 «Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί» και ώρα 11:00-13:00 στην 

αίθουσα 201 του Κεντρικού Κτιρίου  

 

 

β) Οι ενδιαφερόμενοι τις ημέρες των εξετάσεων θα πρέπει:  

 

 να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα 

 να παρευρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία ώρα νωρίτερα στην πρώτη εξέταση  και 

μισή ώρα πριν στις επόμενες εξετάσεις 

 τα στυλό τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις γραπτές τους εξετάσεις να είναι χρώματος 

μπλε ή μαύρο 

 απαγορεύεται η προσκόμιση βιβλίων, σημειώσεων καθώς επίσης και κινητών στην 

αίθουσα εξέτασης. 

 

 
  Τέλος κατά τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων µε φυσική παρουσία εφαρμόζουμε τις 

παρακάτω οδηγίες:  

1) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και το διδακτικό προσωπικό στους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, είναι υποχρεωτική. 

2)Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης συστήνεται στους εξεταζόμενους και στο διδακτικό 

προσωπικό να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και να φορούν µη ιατρική μάσκα 

(εκτός αν υπάρχει πρόβλημα υγείας).  



3) Εξασφαλίζεται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος εντός και εκτός του χώρου 

διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στους εξεταζόμενους και στο διδακτικό προσωπικό, 

να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

4) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα) µε φυσικό αερισμό και τα έδρανα 

απολυµαίνονται µετά από κάθε εξέταση. 

5) Παρακαλούμε να διατηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των 

εξεταζόμενων, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού κατά την είσοδο, την εξέταση, την 

παραμονή και την έξοδο από τους χώρους του Πανεπιστημίου. 
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