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Αγαπητοί κύριοι/ες 

Υποβάλλατε αίτηση για να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Όπως γνωρίζετε από την προκήρυξη, για την επιλογή των 

συμμετεχόντων η διεξαγωγή συνεντεύξεων με κάθε υποψήφιο-α είναι υποχρεωτική.  

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πανδημία του covid-19, διαμορφώσαμε 

ένα πρωτόκολλο διεξαγωγής το οποίο εξασφαλίζει την προφύλαξη από τη μετάδοση του ιού 

με τη χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους του Τμήματος,  την προσκόμιση 

πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή rapid test (μέχρι πριν 48 ώρες) και την αποφυγή 

συγχρωτισμού. Είναι αυτονόητο, αλλά τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι που προσέρχονται για 

συνέντευξη απαιτείται να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή rapid 

test (μέχρι πριν 48 ώρες), να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και δε θα φέρουν μαζί τους στο 

χώρο του Πανεπιστημίου τρόφιμα και ποτά. 

Κάθε υποψήφιος θα πληροφορείται την ακριβή ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης με βάση 

τους καταλόγους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, γεγονός που διευκολύνει τον 

προγραμματισμό του, την αποφυγή της αναμονής και την τήρηση του υγειονομικού 

πρωτοκόλλου. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί σε δυο αίθουσες του                

2ου ορόφου του Τμήματος. 

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο θα γίνεται ανά 12 συνεντευξιαζόμενους, κάθε 30 λεπτά                           

(6 δυάδες ανά ομάδα), με βάση την προγραμματισμένη σειρά που σας έχει ήδη ανακοινωθεί. 

Στην είσοδο θα υπάρχει εξουσιοδοτημένος συνεργάτης που θα ανακοινώνει τα ονόματα 

αυτών που θα προσέλθουν και θα διευκολύνει την προσέλευση. 

Η αναμονή των  υποψηφίων μέχρι να έρθει η σειρά τους για τη συνέντευξη, θα λαμβάνει 

χώρα στον αίθριο χώρο του Πανεπιστημίου, ο οποίος βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο του 

Τμήματος, εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι αίθουσες διεξαγωγής των συνεντεύξεων. 

Μετά το πέρας της συνέντευξης, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποχωρεί άμεσα από το χώρο 
του Πανεπιστημίου. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας ! 

 

Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια 

Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 


