
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/11/2021 
Ημερομηνίες και μέτρα προστασίας για την διεξαγωγή των κατατακτηρίων 

εξετάσεων Ακαδ/κού Έτους 2021-2022 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης 

Κιλκίς 26/29-10-2021 και λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την υπ΄ αρ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022» (4406 Β΄)» 

β. Την 41/17-10-2021 Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

παρ. Α.2.(2.1.) «Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου» 

1. Ορίζονται οι κάτωθι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος: 
 «Ιστορία τέχνης και ενδύματος Ι» την Τρίτη 14-12-2021 και ώρα 09:00 – 11:00, στην αίθουσα 

201 (2
ος

 όροφος κτιρίου Κ2) με εισηγήτρια την κα Στόικου Ε. 

 «Αρχές ψηφιακού σχεδιασμού» την Τρίτη 14-12-2021 και ώρα :12:000 – 14:00, στην αίθουσα 

201 (2
ος

 όροφος κτιρίου Κ2) με εισηγήτρια την κα Παπαχρήστου Ε. 

 «Επιστήμη ινών και ινοδομών» την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 11:00 – 13:00, στην αίθουσα 

201 (2
ος

 όροφος κτιρίου Κ2) με εισηγητή τον κ Κορλό Απόστολο. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 

Έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εμπρόθεσμα αναφορικά με τη 

προθεσμία υποβολής (1-15/11/2021), 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 στην 41/17-10-2021 Απόφαση ΔΕ 

ΔΙΠΑΕ: 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου. 
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του Πανεπιστημίου 

συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή  

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία 

(1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή  

γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και 

μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν 

διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή  

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει 

διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές 

εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη 

διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα ή το 

εργαστήριο. 

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή FFP2 με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 

υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, 

συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών και των εργαστηρίων που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και β) 

σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. 

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

Με μέριμνα του προσωπικού ελέγχου αλλά και των εισηγητών/επιτηρητών θα γίνεται ο έλεγχος της 

δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος covid19, θα υπάρχει 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. 

        Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

        Κορλός Απόστολος 

     Αν. Καθηγητής 


