
 

 

Αθήνα 11/06/2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2019-2020 

 

ασ ενθμερώνουμε για το πρόγραμμα εξετάςεων Εαρινοφ εξαμινου, ακαδθμαϊκοφ ζτουσ    

2019- 2020.   

 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ1ο- 2ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Πέμπτη18/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ.Λ. 

ταμοφλθ) 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ2ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Παραςκευή 19/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Ε. 

Πλεμμζνου) 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ3ο εξάμηνο 

Σρίτη 16/06/2020 και  ώρα10:00 έωσ 12:00, ςτθν  αίκουςα 302. 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ4ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Παραςκευή 19/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mail  από τθν διδάςκουςα κακ. κ. Λ. 

ταμοφλθ) 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ5ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Παραςκευή 19/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Ε. 

Πλεμμζνου) 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 6ο εξάμηνο 

Σετάρτη 17/06/2020οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα 

ενθμερωκοφν με e- mail  από τθν διδάςκουςα κακ. κ. Κ. Χατηθϊωςιφ) 

 

 

 

 

 



 

2.ΙΣΑΛΙΚΑ 2οεξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Δευτέρα 15/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Κ. 

Παπαμελζτθ. 

 

ΙΣΑΛΙΚΑ 3ο– 4ο εξάμηνο 

Σρίτη 16/06/2020 και  ώρα10:00 έωσ 12:00, ςτθν  αίκουςα 300, (διδάςκων  κακ. κ.Ν. 

Δανζηθσ) 

 

ΙΣΑΛΙΚΑ 5ο εξάμηνο 

Σρίτη 16/06/2020  από ώρα12:00, εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ,(οι φοιτθτζσ που ζχουν 

δθλώςει ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τον διδάςκων  

κακ. κ.Ν. Δανζηθ) 

 

 

ΙΣΑΛΙΚΑ 6οεξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Σρίτη 16/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ.Κ. 

Παπαμελζτθ) 

 

3. ΓΑΛΛΙΚΑ 1ο-2ο -3ο- 4ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Δευτέρα 15/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Μ. 

υντιχάκθ) 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 5ο -6ο  εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Σετάρτη 17/06/2020, (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Μ. 

υντιχάκθ) 

 

4. ΡΩΙΚΑ 2ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Δευτέρα 15/06/2020 (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Ε. 

Ανδρεϊτςζνκο. e-mail επικοινωνίασ: e.andreichenko@panteion.gr 

 

ΡΩΙΚΑ 6ο εξάμηνο 

Εξ΄ αποςτάςεωσ εξζταςθ Δευτέρα 15/06/2020 (οι φοιτθτζσ που ζχουν δθλώςει 

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ  κα ενθμερωκοφν με e- mailαπό τθν διδάςκουςα κακ. κ. Ε. 

Ανδρεϊτςζνκο. e-mail επικοινωνίασ: e.andreichenko@panteion.gr 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ 

(ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ) 

mailto:e.andreichenko@panteion.gr
mailto:e.andreichenko@panteion.gr

