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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 
ΩΡΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΧΩΡΟΣ 

Τετάρτη  

19/5/2021 

ΜΟΡΙΑΚΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

9:00 π.μ. 8:00 π.μ. 120 Λεπτά 
1, 2 & 3 

(Πίνακας) 

Πέμπτη  

20/5/2021 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΖΩΩΝ 
9:00 π.μ. 8:30 π.μ. 120 Λεπτά 

1, 2 & 3 

(Πίνακας) 

Παρασκευή  

21/5/2021 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  
9:00 π.μ. 8:30 π.μ.  120 Λεπτά 

1, 2 & 3 

(Πίνακας) 

   

 Χώρος Επίθετο υποψηφίων 

1 

 

Αμφιθέατρο Τσιρογιάννη 

 

Tai., 

ΑΘΗΝ. – ΜΟΣΚΟΦ. 

2 

 

Αμφιθέατρο Χριστοδούλου 

 

ΜΟΥΤ. – ΡΟΥΝ. 

3 

 

Αίθουσα Α 

 

ΣΑΜ. – ΧΑΒ. 

 ΕΙΣΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
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 ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος 

Κτηνιατρικής, ορίζονται τα ακόλουθα για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων: 

 

Α. Κατά την προσέλευση στο χώρο των εξετάσεων,  οι υποψήφιοι/ες υποχρεωτικά πρέπει: 

1. Να κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

2. Να τηρούν τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους. 

3. Να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό. 

4. Να κάνουν συχνό καθαρισμό των χεριών, με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. 

5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο, με την απλή επίδειξη χειρόγραφης 

βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις 

(24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) 

έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. 

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. 

6. Να έχουν απαραιτήτως μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 

πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου.  

7.  Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο 

των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται 

μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

 

 

Β. Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι: 

1. Να κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης. 

2. Να κάνουν συχνό καθαρισμό των χεριών, με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. 

3. 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. 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.  

6. 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. Κατ’ εξαίρεση για το μάθημα 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής 

(κομπιουτεράκι). 
7. 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 

       

 

Από τη Γραμματεία 

 


