
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/5/2021 

Ημερομηνίες διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
 

Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. 
1. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης 

Κιλκίς 10/11-5-2021 και λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 1818/τΒ΄/29-4-21, «Διεξαγωγή των 

κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»: 

Ορίζονται οι κάτωθι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος: 
 «Ιστορία τέχνης και ενδύματος Ι» την Πέμπτη 27-05-2020 και ώρα 09:00 – 11:00, στην 

αίθουσα 201 (2
ος

 όροφος κτιρίου Κ2) με εισηγήτρια την κα Στόικου Ε. και επιτηρήτρια την κα 

Παπαχρήστου Ε. 

 «Αρχές ψηφιακού σχεδιασμού» την Πέμπτη 27-05-2020 και ώρα :11:30 – 13:30, στην 

αίθουσα 201 (2
ος

 όροφος κτιρίου Κ2) με εισηγήτρια την κα Παπαχρήστου Ε. και επιτηρήτρια 

την κα Στόικου Ε. 

 «Επιστήμη ινών και ινοδομών» την Παρασκευή 28-05-2020 και ώρα 10:00 – 12:00, στην 

αίθουσα 201 (2
ος

 όροφος κτιρίου Κ2) με εισηγητή τον κ Σαββίδη Γ. και επιτηρητή τον κ. 

Καρυπίδη Μ. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 

Έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εμπρόθεσμα αναφορικά 

με τη προθεσμία υποβολής (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/13-

12-2013. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι στο κτίριο 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης των εξετάσεων. 

3. Μέτρα προστασίας. 
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 (ΦΕΚ 1682/τ.Β΄), και 

της απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας 48918/Ζ1, (ΦΕΚ 1818/Τ. Β΄/29-4-2021) όπως εκάστοτε 

ισχύει, δηλαδή με τη διενέργεια υποχρεωτικά αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και χρήση μάσκας 

από τους εξεταζόμενους, τους εισηγητές των θεμάτων και τους επιτηρητές. 

Ειδικότερα, με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 

(υπάρχει έντυπο στο site του Τμήματος, χρησιμοποιήστε μόνο αυτό) που πραγματοποιείται έως και 24 

ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που 

πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. 

Με μέριμνα των εισηγητών/επιτηρητών θα υπάρχει έλεγχος της δήλωσης αρνητικού 

αποτελέσματος covid19, αντισηπτικό στην αίθουσα εξέτασης και τα παράθυρα θα είναι ανοικτά καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Το κυλικείο του Τμήματος είναι κλειστό. Οδηγίες για την είσοδο/έξοδο από το κτίριο και 

χρήση αυτού, θα δοθούν την 1
η
 ημέρα. 

4. Βεβαίωση μετακίνησης. 

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή 

στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης θα είναι πάγια, θα παρέχεται από τη Γραμματεία 

του Τμήματος και θα αναρτηθεί στο site εφ όσον χρειαστεί. 

Ο/Η εξεταζόμενος/η θα φέρει υποχρεωτικά μαζί του/της αστυνομική ταυτότητα. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Κορλός Απόστολος 

Αν. Καθηγητής 


