
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-21 
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα 
Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ κατ’ εξαίρεση ως εξής:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
Πέμπτη  27/05/2021 10:00 – 12:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 204, 306 (ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 
Παρασκευή  28/05/2021 10:00 – 12:00 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 204, 306  (ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 
Δευτέρα 31/05/2021 10:00 – 12:00 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 204, 306  (ΠΑΛΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 
(Σε περίπτωση ανάγκης θα χρησιμοποιηθούν και οι αίθουσες: 415, 416, 417, 420) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την 
τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική 
απόφαση.  
Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης 
και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’4810) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  
Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, ως εξής: 
«Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία 
Φ.1/192329/Β3/13-13-2013 (Β’ 3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό 
στοιχεία Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι 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 και επισυνάπτεται στην ανακοίνωση. Η δαπάνη για 
τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. 
Λόγω της άρσης της απαγόρευσης των μετακινήσεων ανά την επικράτεια, δεν παρέχεται βεβαίωση κίνησης από τη 
Γραμματεία του Τμήματος προς τους υποψηφίους.   
Οι κατατακτήριες εξετάσεις, διεξάγονται σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπουν οι από 20-8-2020, 3-9-2020 
και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και N. 3185/16-
12-2013 τ.Β’:  
 

1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους υποψηφίους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.  

2. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ  των υποψηφίων και μεταξύ αυτών και των καθηγητών 
/ επιτηρητών.  

3. Αποφυγή συγχρωτισμού.  
4. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.  
5. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού 

αερισμού των αιθουσών.  
6. Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει μαζί του το δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο που έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής του.   
7. 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.  

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

9. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να 
επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.  

10. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, 
σημειώματα ή άλλα αντικείμενα, όπως κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.  

 
 


