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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2015-2016 

 
Σφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ, τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 2/12/2015 

1. Οι κατατακτιριεσ εξετάςεισ του ακαδ.ζτουσ 2015-2016 κα πραγματοποιθκοφν το Σάββατο 19  
Δεκεμβρίου 2015, ςτθν αίκουςα 209 (1οσ όροφοσ – Κτίριο Σταςινόπουλου) 

2. Η διάρκεια τθσ εξζταςθσ του κάκε μακιματοσ κα είναι 2 (δφο) ϊρεσ 

3. Η ζναρξθ των εξετάςεων κα γίνει ςτισ 10.00 

4. Η προςζλευςθ των υποψθφίων κα γίνει ςτισ 09.00, για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ. 

5. Σα αντικείμενα που επιτρζπονται, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Κατατάξεων, να ζχει 
μαηί του ο υποψιφιοσ ειςερχόμενοσ ςτθν αίκουςα εξετάςεων είναι : Σαυτότθτα / ι άλλο επίςθμο 
δθμόςιο ζγγραφο πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ, τυλό (μπλε ι μαφρο), Νερό, Χαρτομάντθλα. 

Σφμφωνα με τθν §7 εδ.6 του άρκρου 2 τθσ Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (Βϋ 3185) «Δεν επιτρζπεται να 
ειςζλκει ο υποψιφιοσ ςτθν αίκουςα των εξετάςεων ζχοντασ μαηί του βιβλία, τετράδια, 
ςθμειϊματα ι άλλα αντικείμενα εκτόσ από αυτά που επιτρζπονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επιτροπισ Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδϊςει τα απαγορευμζνα αντικείμενα, ο 
επιτθρθτισ που ελζγχει τθν προςζλευςθ των υποψθφίων απαγορεφει τθν είςοδο. Ο εξεταηόμενοσ 
που ζχει μαηί του ςθμειϊςεισ ςχετικζσ με το εξεταηόμενο μάκθμα ι αντικείμενο άλλο από αυτά που 
επιτρζπονται ι αντιγράφει ι αποπειράται να αντιγράψει ι χρθςιμοποιεί κάκε είδουσ μζςο 
υποκλοπισ ι ςυνεργεί ςτθν τζλεςθ τζτοιων πράξεων αποκλείεται εντελϊσ από τισ εξετάςεισ του 
ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αναγράφει ςτο δοκίμιο απρεπείσ 
εκφράςεισ, το δοκίμιό του αποκλείεται από τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται οι υποψιφιοι να φζρουν μαηί τουσ κινθτά τθλζφωνα ι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 
οποιαςδιποτε μορφισ. Ο υποψιφιοσ που δολιεφει με οποιοδιποτε τρόπο ι εμποδίηει με 
ανυπακοι ι αταξία τθν ομαλι διεξαγωγι των εξετάςεων αποκλείεται από τθν περαιτζρω εξζταςθ 
ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα»,  

6. Η Επιτροπι Κατατακτθρίων, κα απομακρφνει από τθν αίκουςα όποιον υποψιφιο δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ παραπάνω οδθγίεσ.  

7. Τα μακιματα κα εξεταςτοφν ωσ ακολοφκωσ:  

i. Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία : 10.00 – 12.00 

ii. Μεκοδολογία Ζρευνασ : 12.30 – 14.30 

iii. Ειςαγωγι ςτθν Κλινικι Ψυχολογία: 15.00 – 17.00 

8. Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ παραμονισ των υποψθφίων ςτθν αίκουςα, ορίηεται ςε 40ϋ. 

Από τθ Γραμματεία 


