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ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 
 

               

                       Πειραιάς, 12-05-2021 
Αρ. Πρ.: 21072 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. η ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ. 
 
 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

24-05-2021 
 

 
10:00 -12:00π.μ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 101 (1ος όροφος ΚΚ) 

 
ΠΕΜΠΤΗ 

27-05-2021 
 

10:00 -12:00π.μ. 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 101 (1ος όροφος ΚΚ) 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28-05-2021 

 

12:00 -14:00μ.μ. ΜΙΚΡΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  
 

101 (1ος όροφος ΚΚ) 

 
 
Όπου ΚΚ αίθουσα στο κεντρικό κτίριο, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί  την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό μπλε χρώματος. 

 
 

Σημειώνεται ότι:  

1. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης 
βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) 
έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο 
σύμφωνα με το Παράρτημα 8 (ΦΕΚ 1872Β΄/8.05.2021). 
 

2. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και το διδακτικό προσωπικό στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, είναι υποχρεωτική. 

3. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης συστήνεται στους εξεταζόμενους και στο διδακτικό 

προσωπικό να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και να φορούν µη ιατρική 

μάσκα (εκτός αν υπάρχει πρόβλημα υγείας).  



4. Εξασφαλίζεται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος εντός και εκτός του χώρου 

διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στους εξεταζόμενους και στο διδακτικό 

προσωπικό, να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα) µε φυσικό αερισμό και τα 

έδρανα απολυµαίνονται µετά από κάθε εξέταση. 

6. Παρακαλούμε να διατηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των 

εξεταζόμενων, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού κατά την είσοδο, την εξέταση, την 

παραμονή και την έξοδο από τους χώρους του Πανεπιστημίου. 

 
 
              Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
               Καθηγητής Ν. Κουρογένης 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

1. Επιτροπή Κατατακτηρίων εξετάσεων 
2. Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές 
3. Δ/νση Σπουδών 


