
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Καρλόβασι, 21.5.2021  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 1818/Β/29.04.2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. 

48918/Ζ1/28.04.2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων 

εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες 

εξετάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων θα 

πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες στις ακόλουθες εγκαταστάσεις του 

Τμήματος: 

Ημέρα 

Εξέτασης 

Ώρα Μάθημα Αίθουσα Κτήριο 

ΔΕΥΤΕΡΑ  

31/05/2021 

09:00 – 12:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΚΩΝ. 

ΣΟΦΟΥΛΗΣ 

Προβατάρη 

ΤΡΙΤΗ  

1/06/2021 

10:00 – 13:00   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ   

ΚΩΝ. 

ΣΟΦΟΥΛΗΣ 

Προβατάρη 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

2/06/2021 

09:00 – 12:00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΩΝ. 

ΣΟΦΟΥΛΗΣ 

Προβατάρη 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

✓ Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εμπλεκόμενους στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ. 

✓ Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων και μεταξύ 

αυτών και των εκπαιδευτικών/επιτηρητών/εξεταστών. 

✓ Αποφυγή συγχρωτισμού. 

✓ 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. Η δαπάνη για το αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον 

εξεταζόμενο. 

Όμοια υποχρέωση υφίσταται για κάθε είδους προσωπικό του ΑΕΙ που απασχολείται με 

φυσική παρουσία 

κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. 

✓ Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους 

τους, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου δημόσιου εγγράφου 

πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 

✓ Κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να 

βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης. 

Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) πριν από 

την καθορισμένη ώρα εξέτασης. 

✓ Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

✓ Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν 

έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους 

υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία 

επιτηρητή/τριας. 

✓ Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο/η υποψήφιος/α στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί 

του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. 

✓ Σε αυτόν/την που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο 

επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο/Η 

εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του/της σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή 

αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή 

χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσου υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων 

αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που 

ο/η υποψήφιος/α αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του/της 

αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. 

✓ Ο/Η υποψήφιος/α που δουλεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία 

την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο 

συγκεκριμένο μάθημα. 

✓Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μιάμιση ώρα και η μέγιστη διάρκεια 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες». 

✓ Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα 

ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. 

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση 



μετακίνηση του 

εξεταζόμενου για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι 

πάγια και παρέχεται 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Τμήματος 

dicsd@icsd.aegean.gr 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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