
   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 
Θεσσαλονίκη, 10/5/2021 

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  ε ξ ε τ ά σ ε ω ν  

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής κατόχων 

πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα 

οποία είναι 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, Πανεπιστημιακού Έτους 2020-2021, θα γίνουν ως εξής: 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ 

Πέμπτη 20.5.2021 14:00-15:30 Κεντρικό Αμφιθέατρο Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία  

Παρασκευή 21.5.2021 09:30-11:00 Κεντρικό Αμφιθέατρο Νεότερη Φιλοσοφία 

Παρασκευή 21.5.2021 12:30-14:00 Κεντρικό Αμφιθέατρο Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

Κεντρικό Αμφιθέατρο: παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικής Αμύνης. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή των μέτρων 

πρόληψης και προστασίας όπως προβλέπονται από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.Οικ. 26380/24.4.2021 (ΦΕΚ 

τ. Β΄, 1682/21), το άρθρο 20 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.Οικ. 69543/31.10.2020 (ΦΕΚ τ. Β΄, 4810/20), όπως 

ισχύει, καθώς και την ΚΥΑ 115744/Ζ1/4.9.2020 (ΦΕΚ τ’ Β, 3707/20), όπως ισχύει. 

1) Η είσοδος στην αίθουσα των εξετάσεων επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης 

δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν από την 

εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν από 

την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. (Το ειδικό έντυπο βρίσκεται στο τέλος 

του αρχείου). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον 

εξεταζόμενο.  

2) Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,  

3) Είναι υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες 

στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού, τήρηση 

μέγιστων δυνατών αποστάσεων, κ.τ.λ.). 

 

 Θεσσαλονίκη, 10/5/2021 

Από τη Γραμματεία 

 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

(με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13.12.2013) 

 

1) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων 
αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 

2) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς 
του. 

3) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο 
χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να 
προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

4) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

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) 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. 

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. 

8) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. 

9) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους, δικαίωμα το οποίο 
περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. 

10) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά 
στον ιστότοπο του Τμήματος: http://edlit.auth.gr. 

 

 

 

http://edlit.auth.gr/


 

 

 

  

Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19  
για κατατακτήριες εξετάσεις 

 
 

Στοιχεία Εξεταζόμενου 
 

Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα Πατρός: 
 

Όνομα Μητρός: 
 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

 

ΑΔΤ ή άλλο 
έγγραφο 
ταυτοποίησης 

 

 

Στοιχεία Ελέγχου 
 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής: 

 

Τύπος ελέγχου 

(self test, rapid 

test, pcr): 

 

Αποτέλεσμα: 
 

 
 

Ημερομηνία,  ___ / 5 / 2021  

                Ο - Η  Δηλ…… 

 (Υπογραφή) 


