
   

         Πανεπιστημιούπολη Σερρών 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ημερομηνίες  για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021. 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 1818/29-4-
21, «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με  την 
απόφαση 11/06-05-2021:  

 Καθορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων όπως παρακάτω:  

- «Μαθηματικά για Οικονομολόγους» την Τρίτη 25-05-2020 και ώρα 11.00-13.00, 
στο αμφιθέατρο 3 (3ος όροφος κτιρίου ΣΔΟ) με εισηγητές και βαθμολογητές την κα 
Πολυχρονίδου Περσεφόνη και τον κ. Κύδρο Δημήτριο. Επιτηρήτρια κα Ζ. 
Λαζογιάννη.  

- «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων» την Τετάρτη 26-05-2020 και ώρα 11.00-
13.00 στο αμφιθέατρο 3 (3ος όροφος κτιρίου ΣΔΟ) με εισηγητές και βαθμολογητές 
τους κκ. Μαντζάρη Ιωάννη και Παζάρσκη Μιχαήλ. Επιτηρήτρια κα Α. Βλαχομήτρου.   

- «Μακροοικονομική Ι» την Πέμπτη 27-05-2020 και ώρα 12.00-14.00, στο 
αμφιθέατρο 3 (3ος όροφος κτιρίου ΣΔΟ) με εισηγητές και βαθμολογητές τους κ.κ. 
Αλεξανδράκη Αλέξανδρο και Μαγούλιο Γεώργιο. Επιτηρητής κ. Γ.  Ελεκίδης 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.  

3. Μέτρα προστασίας: Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον 
α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, δηλαδή με τη διενέργεια υποχρεωτικά 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους, τους 
εισηγητές των θεμάτων και τους επιτηρητές. Ειδικότερα, με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες 
πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που 
πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον 
εξεταζόμενο. Με μέριμνα των επιτηρητών θα υπάρχει αντισηπτικό στην αίθουσα και τα 
παράθυρα θα είναι ανοικτά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

4. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη 
συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του 
εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος, στο οποίο 
διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/ της 
εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη 
Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα 
του Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. 



5. Η εξεταστέα ύλη αναφέρεται στην από 3/9/2020 ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος στον σύνδεσμο: http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=6&id=1586. 

Πληροφορίες στη γραμματεία: info@es.ihu.gr, τηλέφωνο 23210 49136 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ν. Μαγούλιος 

Καθηγητής 


