
 

 
 
 

φμφωνα με τθν υπ. αρικμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) 

υπουργικι απόφαςθ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 57 του Ν.4186/2013 (Α’ 193/17-

09-2013) το ποςοςτό των κατατάξεων πτυχιοφχων Πανεπιςτθμίου, Σ.Ε.Ι. ι 

ιςότιμων προσ αυτά, Α..ΠΑΙ.Σ.Ε, τθσ Ελλάδοσ ι του εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνα 

από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), κακϊσ και των κατόχων πτυχίων ανϊτερων ςχολϊν 

υπερδιετοφσ και διετοφσ κφκλου ςπουδϊν αρμοδιότθτασ Τπουργείου Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων και άλλων Τπουργείων, ορίηεται ςε ποςοςτό 12% επί του 

αρικμοφ των ειςακτζων ςε κάκε Σμιμα Πανεπιςτθμίου ι Σ.Ε.Ι.. Η επιλογι των 

υποψθφίων για κατάταξθ πτυχιοφχων γίνεται αποκλειςτικά με κατατακτιριεσ 

εξετάςεισ με κζματα ανάπτυξθσ ςε τρία μακιματα. 

Σα εξεταηόμενα μακιματα, θ φλθ και θ βιβλιογραφία ζχουν ιδθ ανακοινωκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. 

Οι εξετάςεισ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κα διενεργθκοφν ωσ εξισ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤΑ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 24/05/2021 Οικιακι Σεχνολογία 13.00-15.00 Α1 & Α2 

ΣΕΣΑΡΣΗ 26/05/2021 Οικονομικι Θεωρία Ι 13.00-15.00 Α1 & Α2 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28/05/2021 
Ιςτορία και φγχρονεσ Σάςεισ τθσ 

Οικιακισ Οικονομίασ 
13.00-15.00 Α1 & Α2 

 

ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α1 & Α2 ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Υ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι  Σ Η Μ Ι Ο 
ΥΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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Ο Δ Η Γ Ι Ε   Ε Ξ Ε Σ Α  Ε Ω Ν  

Π Ρ Ο  Ο Χ Η :  

- Οι υποψιφιοι κατά τθν πρϊτθ θμζρα τθσ εξζταςθσ προςζρχονται 30ϋ 
νωρίτερα από τθν ϊρα τθσ εξζταςθσ, ενϊ κατά τισ λοιπζσ μζρεσ 15ϋ νωρίτερα. 

- Ειςζρχονται ςτθν αίκουςα τθσ εξζταςθσ μετά από ζλεγχο του Α.Δ.Σ. ι άλλου 
αποδεικτικοφ ςτοιχείου (π.χ. Διαβατιριο, Δίπλωμα Οδιγθςθσ κ.λπ.). και μόνο 
με επίδειξθ βεβαίωςθσ/διλωςθσ αρνθτικοφ αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου (self-
test), που πραγματοποιείται ζωσ και 24 ϊρεσ πριν από τθν εξζταςθ ι άλλου 
τφπου διαγνωςτικοφ ελζγχου (rapid test ι PCR test) ζωσ και 72 ϊρεσ πριν τθν 
εξζταςθ, θ οποία υπογράφεται από τον εξεταηόμενο. 

- Χρωματιςτά μελάνια, εκτόσ του μπλε και του μαφρου, και οποιοδιποτε 
άλλο ςτοιχείο αναγνϊριςθσ ςτο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από 
τθ βακμολόγθςθ. 

- Κάκε υποψιφιοσ που εγκαταλείπει τθν αίκουςα παραδίδει το γραπτό του 
και δεν ζχει δικαίωμα να επανζλκει για τθ ςυνζχιςθ τθσ εξζταςθσ. Κατ’ 
εξαίρεςθ, μόνο για λόγουσ υγείασ επιτρζπεται ολιγόλεπτθ εγκατάλειψθ τθσ 
αίκουςασ και μόνο με τθ ςυνοδεία επιτθρθτι. 

- 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 
Κατατακτθρίων Εξετάςεων. ε 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. ε 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αναγράφει ςτο δοκίμιο απρεπείσ εκφράςεισ, το 
δοκίμιό του αποκλείεται από τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ. ε 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. 

- Επανεξζταςθ ι ανακεϊρθςθ των γραπτϊν δοκιμίων των υποψθφίων δεν 
επιτρζπεται. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα γραπτά δοκίμιά 
τουσ το οποίο περιλαμβάνει και τθ χοριγθςθ ςε αυτοφσ των αιτθκζντων 
αντιγράφων τουσ. 


