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        Θεσσαλονίκη,  22/2/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Τα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας των αλλοδαπών 

φοιτητών όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. αρχίζουν στις 28/2/2022 σύμφωνα με το 

ακόλουθο πρόγραμμα: 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:  (Επιλέγουν οι φοιτητές ένα από τα δύο Τμήματα)  

1ο Τμήμα :  
Διδάσκουσα: κ. Γεωργία Γαβριηλίδου, ΕΕΠ 
    Δευτέρα 12:30-15:00, Αίθουσα «Α» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) 

2ο Τμήμα : 
Διδάσκουσα: κ. Γεωργία Γαβριηλίδου, ΕΕΠ    
    Τετάρτη 14:00-16:30, Αίθουσα «Α» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) 

 
 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:   (1ο μάθημα 10/3/2022) 

Διδάσκουσα: κ. Μαρίνα Κοκκινίδου, ΕΕΠ    
    Πέμπτη 9:00-12:30, Αίθουσα «Γ» του Σχολείου (παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ*: (1ο μάθημα 9/3/2022) 

Διδάσκουσα: κ. Χριστίνα Τακούδα, ΕΕΠ 
    Τετάρτη 9:30-11:45, Αίθουσα «Language Lab» του Σχολείου στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

(Λεωφόρος Στρατού 2α ) 
*Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με πρόοδο κα εργασία (όχι τελική εξέταση) 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α., ΦΕΚ B 4406 – 24.09.2021) 
που ρυθμίζει τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., 

--Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού 
ή βεβαίωσης νόσησης COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και 24 ώρες πριν το μάθημα ή άλλου τύπου 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test, ή PCR test) έως και 48 ώρες πριν το μάθημα η οποία υπογράφεται 
από τον εξεταζόμενο, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική 
ταυτότητα ή διαβατήριο) .  
--Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους φοιτητές  και τους διδάσκοντες είναι υποχρεωτική. 
--Όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές είναι υπόχρεοι/ες να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«edupass.gov.gr» (σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169). 
. 

Εγγραφές:  

Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΣΝΕΓ  

(link: Αλλοδαποί φοιτητές ΑΠΘ) https://smg.web.auth.gr/may2019b/allodapoi-foitites-apth/   

     ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
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