
Γραπτές Εξετάσεις Πτυχιούχων 

για κατάταξη στο Τμήμα Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 

 

Η διεξαγωγή των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί 24-25-26 

Μαΐου 2021 σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Ευάγγελου 

Συρίγου (ΦΕΚ 1818/29-04-2021, τ.Β΄). Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν μόνον 

οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση από τον Νοέμβριο του 2020. 

 
Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-21 

Ημερομηνία Μάθημα Ώρα Αίθουσα 

Δευτέρα 24/05/2021 Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία  

10.00-13.00 Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

Τρίτη 25/05/2021 Λατινική Φιλολογία  10.00-13.00 Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

Τετάρτη 26/05/2021 Νεοελληνική Φιλολογία 10.00-13.00 Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

 
Οδηγίες για τους υποψηφίους:  

1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν 

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της 

ταυτότητάς του. 

2. Η είσοδος στις εξετάσεις, σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.26380 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1682/24-4-

2021, τ. Β΄), «επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης 

βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου 

(rabid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία 

υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η 

δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο». 

3. Oι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο των εξετάσεων. 

4. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

5. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν 

έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για 

λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη 

συνοδεία επιτηρητή. 

6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται 

από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των 

επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε 

γραπτό δοκίμιο. 


