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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 
Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους ότι οι Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-

2022 των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση στο Τμήμα μας θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κατωτέρω πρόγραμμα:  

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ:  

Πέμπτη 09-12-2021 και ώρα 10:00- 11:00 π.μ. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ:  

Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 10:00 - 11:00 π.μ. 

 

ΑΡΧΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  

Tετάρτη 15-12-2021 και ώρα 10:00-11:00 π.μ.  

 

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρία 70/26-10-2021), παρακαλούμε κατά τη 

διαδικασία όπως ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:  

 

«Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται με φυσική παρουσία εντός του 
Πανεπιστήμιου 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 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό  COVID-
19 με μια (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης 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 εκατό ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως 
θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή  
δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο 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 
διενεργείτε δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Τρίτη και την 
Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά 
το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία».  
 



Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους των οικείων εργαστηρίων. 

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των 

εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα 

(30 λεπτά) νωρίτερα και να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 

πιστοποίησης της ταυτότητας.  

 

 
                                                                              Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
 
 


