
 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΣΧΟΛΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
  

Τμήμα  

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
  

Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 

20100 Κόρινθος Κόρινθος, 10 Μαΐου 2021 
Τηλέφωνο: 27410 74991-3  
E-mail: sep-secr@uop.gr  
Web page: www.uop.gr  

   

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 48918/Ζ1 (ΦΕΚ1818/τ. Β’/29.04.2021) οι ανασταλείσες, λόγω 

της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ως εξής 

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15.11.2020), σύμφωνα με την Φ1/192329/Β3/13.12.2013 

ΥΑ. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και 

προστασίας του αρ. 1 (Πεδίο Δραστηριότητας 9. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της 

Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/24.04.2021 (Β’1682) ΚΥΑ., ως εξής: 

Εισαγωγή στο Δίκαιο 17.00 –  19.00 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική  17.00 –  19.00 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική   17.00 –  19.00 

http://www.uop.gr/


1. Η συνεχής χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) είναι υποχρεωτική από όλους τους 

συμμετέχοντες. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους χώρους του 

Τμήματος. 

2. Η είσοδος στους χώρους του Τμήματος επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης 

βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις 

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

οποίος μπορεί να είναι έως και εβδομήντα δύο ώρες πριν την εξέταση. Η χειρόγραφη βεβαίωση 

/δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου υπογράφεται από τον εξεταζόμενο και 

γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 (πατήστε εδώ). Η δαπάνη για τον 

αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. 

3. Για την εξακρίβωση των ατομικών στοιχείων, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του 

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο.  

4. Κατά την περίοδο των εξετάσεων (26-28/5/2021) οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται  

καθημερινά στην είσοδο του κτιρίου επί της Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη από τις 16.00 έως 

και τις 16.15 προκειμένου να ελεγχθούν οι βεβαιώσεις/δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο. 

5. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

 

            Κόρινθος, 11 Μαΐου 2021 

 

     Από τη Γραμματεία  

https://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/2020-2021/parartima1_YD_Arnitikou_TEST_COVID_19.pdf

