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«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» 
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          Αθήνα, 23/9/2021 

                                                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΜΣ  

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» 

Καλούνται οι υποψήφιες/οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» σε συνέντευξη, όπως παρακάτω: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  

1) Την Δευτέρα, 27/9/2021, Ώρα Έναρξης 15:00, οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα 
αρχίζουν από Α έως Μ 

2) Την Τρίτη, 28/9/2021, Ώρα Έναρξης 18:00, οι υποψήφιοι των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν 
από Ν έως Ω. 

Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα λάβουν οι υποψήφιες/οι τον σχετικό σύνδεσμο σύνδεσης για την 
διενέργεια των συνεντεύξεων. 

Με στόχο να ικανοποιηθούν ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη οι ώρες 
διαθεσιμότητας που έχουν σταλεί ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους στη διεύθυνση: 
<sstempostgrad@gmail.com> 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την Τετάρτη, 29/9/21, ώρα έναρξης 15:00  

Οι διά ζώσης συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στο Εργαστήριο Φυσικής & Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής (Ναυαρίνου 13Α, 4ος Όροφος, Νέο Χημείο). 

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλέξουν την δια ζώσης συνέντευξη θα πρέπει να το δηλώσουν με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: <sstempostgrad@gmail.com> 

Οι υποψήφιες/οι φοιτήτριες/ές που θα προσέλθουν διά ζώσης υποχρεούνται στην ενδελεχή 
τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό Covid-19 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 



πλαίσιο (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069, ΦΕΚ τ. B’ 4337/18.09.2021), το οποίο αφορά τον τρόπο 
λειτουργίας των ΑΕΙ.  
Συγκεκριμένα οι υποψήφιες/οι φοιτήτριες/ές προσέρχονται εφόσον: 

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή 
αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 
και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο 
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή 
αγ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για 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) 
δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο 
PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη 
σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, 
πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες 
πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο 
ή 
αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο 
θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, με 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

Καθηγητής Κων/νος Σκορδούλης 


