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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Γραμματεία  

 

 

Πληροφορίες: Παναγιώτα Καντούρη 

 

Θεσσαλονίκη, 12  Μαΐου 2021  

 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    2310 99 8480     
e-mail:   info@geo.auth.gr 
Κτίριο :  Σχολής Θετικών Επιστημών 

       

 
 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας ανακοινώνεται, ότι οι κατατακτήριες 

εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021, θα διεξαχθούν 

ως εξής: 

Μάθημα     Ημερομηνία        Ώρα 

 

 

1. Χημεία  `   27/5/2021 (Πέμπτη)  09:00 – 12:00 

► Αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου – Βασίλειος Κυριαζόπουλος ) 

 

 

 

2. Φυσική     28/5/2021 (Παρασκευή)  09:00 – 12:00 

►Αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου – Βασίλειος Κυριαζόπουλος )  

 

 

 

3. Εισαγωγή στη Γεωλογία   29/5/2021 (Σάββατο)  09:00 – 12:00 

► Αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου – Βασίλειος Κυριαζόπουλος ) 

 

 

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους. 

 

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 υπόδειγμα που επισυνάπτεται (Παράρτημα 8, ΦΕΚ 1872/8-5-2021). 

 

* Επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης. 

 

http://www.auth.gr/
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο  επίσημο 

δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας τους και να προσέλθουν στο χώρο των 

εξετάσεων, την 1η ημέρα 15΄ πριν την έναρξη της εξέτασης και τις υπόλοιπες ημέρες 5΄ 

πριν την έναρξη της εξέτασης. 

 

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση για τη 

συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης παρέχεται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας (τηλ. 2310998480 e-mail:  info@geo.auth.gr) 

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επιβεβαιώσουν με e-mail στη γραμματεία του Τμήματος 

(info@geo.auth.gr) μέχρι τις 24/5/2021 την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις. 

 

 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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