
 

 

Αθήνα, 21/05/2021 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

   

  

ΝΕΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

  

  

Σύμφωνα με την από 19/05/2021Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

48918/Ζ1/ 28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021» 

(Β’ 1818). 

 

 

 



1.      Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας του ακαδ.έτους 2020-

2021 θα πραγματοποιηθούν τοΣάββατο 29 Μαΐου 2021, στις 
παρακάτω αίθουσες: 

(Πληροφορίες για τις αίθουσες από το Φυλάκιο του Παντείου) 

  102 

  209 

  300 

  302 

  301 

  AMΦ.3 

  AMΦ.2 

  Α1 

  Α2 

  Α4 

  Β1 

  Β3 

  

  

2.      Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει στις 09.00, για την 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

3.      Η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 10.00 π.μ.  

4.      H πρώτη εξέταση ξεκινάει στις 10 το πρωί και αφορά τα μαθήματα 
της κοινωνικής ψυχολογίας και της κλινικής ψυχολογίας, διάρκειας 
3 h.  

5.      Ακολουθεί διάλειμμα 30 λεπτών, επανα-προσέλευση και επανέλεγχος 
των υποψηφίων για το τρίτο μάθημα, την μεθοδολογία έρευνας από τις 

1.30 έως τις 3 το μεσημέρι. 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

         Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη 
χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (selftest) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 
εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCRtest) 
έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία 
υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα 
δήλωσης αρνητικού τεστ. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον 
διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση 
υφίσταται για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με 
φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. 

         Απαιτείται χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

         Τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των 
προσώπων. 



         Χρησιμοποιείται αντισηπτικό χεριών.  

         Επιβάλλεται ο καλός αερισμός των αιθουσών. 

         Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την συμμετοχή στις 
κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση παρέχεται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το 
ονοματεπώνυμο του εξεταζομένου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη 
διεύθυνση του Πανεπιστημίου καθώς και το ωράριο προσέλευσης και 
αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση θα παρέχεται μέσα στην 
αίθουσα εξέτασης μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου προς τους 
επιτηρητές. Ο εξεταζόμενος/η φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική 
ταυτότητα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15.11.2020). 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

3. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από 
αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 
πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι 
υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) 
ώρα νωρίτερα. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το 
γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς 
εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. 



8. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν ενεργοποιημένα 
τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την διάρκεια της εξέτασης. Απαγορεύονται 
να φέρουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 

9. 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. 

10. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου 
ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο 
με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα 
που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. 

11. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν 
επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά 
τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων 
αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο 
αρχείο του Τμήματος για ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται. 

12. Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 
τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

13. Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ανακοινώνει τις 
ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων. 

  

  
6.      Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, και εφόσον έχουν 

υποβάλει σχετικό αίτημα,  
  Θα εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης την ίδια ώρα που θα εισέλθουν και οι 

λοιποί υποψήφιοι.  
  Όταν είναι έτοιμοι, θα προσέλθουν, ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα 

όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης.  
  

Από τη Γραμματεία 

  
 


