
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2021 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

11:00 – 13:00 ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ 
ΚΑΤΣΟΥΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 

ΑΜΦ ΦΥΣΙΚΗΣ + 
K7.303 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2021 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Ι 

11:00 – 13:00 ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ 
ΚΑΤΣΟΥΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 

ΑΜΦ ΦΥΣΙΚΗΣ + 
K7.303 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 14:00 – 16:00 ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ 
ΚΑΤΣΟΥΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 

ΑΜΦ ΦΥΣΙΚΗΣ + 
K7.303 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2020 – 2021 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
26 & 28 / 05/2021 

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 

 κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία 

(1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα 

(30 λεπτά) νωρίτερα. 

 να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (Αγίου 

Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243) από την κεντρική πύλη και να οδηγηθούν μέσω του 

περιβάλλοντα χώρου στην εξωτερική είσοδο του κτηρίου Κ7 (στο πλάι του κεντρικού 

κτηρίου, στο χώρο στάθμευσης). Σε αυτό τον εξωτερικό χώρο θα δοθούν οδηγίες 

(αίθουσα εξετάσεων, ταυτοποίηση, επίδειξη βεβαίωσης αυτοελέγχου κτλ) στους 

υποψηφίους και μετά θα εισέλθουν στο κεντρικό κτήριο. 

 για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους να προσκομίζεται από αυτούς δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της 

ταυτότητάς του, 

 υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα  στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, 

 για να τους επιτραπεί η είσοδος να προσκομίζεται από αυτούς απλή χειρόγραφη 

βεβαίωση/δήλωση 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. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 

βαρύνει τον εξεταζόμενο. 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η  Υ.Α. αριθμ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185/2013, τ. Β’) με θέμα «Διαδικασία 

κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αναφέρει αναλυτικά τους γενικούς 

κανόνες της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων. Ενδεικτικά ακολουθεί η παρ. 7 του 

άρθρου 2 της σχετικής Υ.Α. 

 

7. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων. 
α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων 
αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 



β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς 
του. 

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο 
των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται 
μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.  

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στο  γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

ε) 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. 

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του 
βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει 
τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων 
απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το 
εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή 
αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην 
τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου 
μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, 
το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν 
επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 
οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με 
ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω 
εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 

Η  Υ.Α. αριθμ 48918/Ζ1/28-04-2021 (ΦΕΚ 1818/2021, τ. Β’) με θέμα «Διεξαγωγή των 

κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2020-21» αναφέρει αναλυτικά την διαδικασία 

των συγκεκριμένων εξετάσεων. Ενδεικτικά ακολουθεί το κυρίως κείμενο της σχετικής Υ.Α. 

 

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων 

για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες 
εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ 
εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση. 

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή 
των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 
Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων 
προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό. 

5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

6. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή 
στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η 
βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη 
διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς 
και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του 
προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την 
εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή 
υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο 
εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. 

 

 



Το άρθρο 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής 

απόφασης, αναφέρει: 

 

Άρθρο 20 
Διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, 
φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα 
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές 

1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών εξετάσεων, σε δημόσια και ιδιωτικά 
σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα 
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές διεξάγονται 
σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπουν οι από 20-8-2020, 3-9-2020 και 26-10-2020 
εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: 

α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους 
μαθητές/καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους και 
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των 
μαθητών/καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και των 
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών. 

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού. 
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα. 
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση 

επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. 
στ. Η εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του 

πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. 

 

 

Το α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέρει: 

 

…. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι 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 του παρατήματος 8, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον 
εξεταζόμενο……. 

 


