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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει ΦΕΚ 1818/Β/29-04-2021, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, οι 

κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων 

πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα 

πραγματοποιηθούν ως εξής: 

  

1. Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  - Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 

Ώρα:  09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109    (Ώρα Προσέλευσης 8.00) 

 

2. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ – Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 

Ώρα:  09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109    (Ώρα Προσέλευσης 8.30) 

 

3. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ – Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 

Ώρα:  09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109    (Ώρα Προσέλευσης 8.30) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 

3185/16.12.2013 τ. Β’):  

 

1. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των 

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

(30 λεπτά) νωρίτερα.  

2. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος είναι δύο (2) 

ώρες από την ώρα διανομής των θεμάτων στους εξεταζόμενους.  

3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.  

4. Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 

οποιασδήποτε μορφής.  

5. 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.  



6. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.  

7. Στην είσοδο  της αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.  

 

 Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23-042021 (Β’ 1682), για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 

απαιτείται απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου 

διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δυο (72) ώρες πριν την εξέταση, 

η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει 

τον εξεταζόμενο 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 

έως 20/05/2021, ώστε το Τμήμα να επιληφθεί εγκαίρως όλων των μέτρων περί υγειονομικής 

προστασίας. 

 

 


