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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

 

 

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

 

 

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.  

Οδηγίες: 

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

όλους τους συμμετέχοντες.  

2. Η είσοδος στους χώρους του Τμήματος επιτρέπεται μόνο για όσους πληρούν μία 

από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 17.00 –  19.00 

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 17.00 –  19.00 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα 17.00 –  19.00 

http://www.uop.gr/


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 κορωνοϊό COVID-19, ή  

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό 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 θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως σαράντα 

οχτώ (48) ώρες πριν την εξέταση.  

Η δαπάνη για τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Ο σχετικός 

έλεγχος πραγματοποιείται στην είσοδο του κτιρίου από πιστοποιημένο προσωπικό. 

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 οι υποψήφιοι υποχρεούνται προσέρχονται μισή 

ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης, 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, 30 Νοεμβρίου 2021 

 

                                       Από τη Γραμματεία  


