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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ  ΩΡΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 
3/12/2015 

09:00 ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ 

08:00 120 Λεπτά 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11/12/2015 

09:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι 08:30 120 Λεπτά 

ΠΕΜΠΤΗ 
17/12/2015 

09:00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΖΩΩΝ 

08:30 120 Λεπτά 

 
Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Αµφ. Τσιρογιάννης του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής που βρίσκεται στον 1ο όροφο στο παλιό κτίριο της Κτηνιατρικής. 
 
Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν απαραιτήτως µαζί τους αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο και να 
είναι στο αµφιθέατρο των εξετάσεων κατά την ώρα προσέλευσης που έχει 
ανακοινωθεί.  
 
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. 
      Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος 
 


