
 

 
 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2021 – 2022 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
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Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 

 κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων να βρίσκονται στο χώρο υποδοχής των εξετάσεων μία (1) 

ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) 

νωρίτερα. 

 για να οδηγηθούν στο χώρο υποδοχής των εξετάσεων, να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της 

Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243) από την κεντρική πύλη 

και να μεταβούν μέσω του περιβάλλοντα χώρου στην εξωτερική είσοδο του κτηρίου Κ7 (στο πλάι 

του κεντρικού κτηρίου, στο χώρο στάθμευσης). Σε αυτό τον εξωτερικό χώρο θα δοθούν οδηγίες 

(αίθουσα εξετάσεων, ταυτοποίηση, επίδειξη βεβαίωσης αυτοελέγχου κτλ) στους υποψηφίους και 

μετά θα εισέλθουν στο κεντρικό κτήριο. 

 οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Κ7-303 & Κ7-204 σύμφωνα με ονομαστικό 

κατάλογο που θα είναι διαθέσιμος, τόσο στις αίθουσες εξέτασης, όσο και στο χώρο υποδοχής. 

 για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους να προσκομίζεται από αυτούς δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, 

 υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα  στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 

 για να τους επιτραπεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου πρέπει να πληρούν τις 

προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις και που αναλυτικά εμπεριέχονται στη 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου σχετικά με την προστασία από την πανδημία 

(https://www.uniwa.gr/covid-19/)  

 

 

 

 

https://www.uniwa.gr/covid-19/


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η  Υ.Α. αριθμ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (ΦΕΚ 3185/2013, τ. Β’) με θέμα «Διαδικασία κατάταξης 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αναφέρει αναλυτικά τους γενικούς κανόνες της διαδικασίας των 

κατατακτηρίων εξετάσεων. Ενδεικτικά ακολουθεί η παρ. 7 του άρθρου 2 της σχετικής Υ.Α. 

 

7. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων. 
α) 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. 

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

γ) 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.  

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

ε) 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. 

 

Η  αριθμ 27/7-10-2021 (Θέμα 20ο) Πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής με θέμα «Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή των Αναγκαίων Μέτρων Προστασίας και των Κανόνων Ασφαλείας 

Κατά την Εκπαιδευτική Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθώς και Παρακολούθηση Εφαρμογής τους, 

Σύμφωνα με τα Όσα Προβλέπονται στη με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 (Φ.Ε.Κ. 4406/24-09-2021, τ. Β΄) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, Σχετικά με την «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για την 

Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022»» αναφέρει αναλυτικά την 

διαδικασία δια ζώσης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά ακολουθεί το εξής κείμενο της σχετικής 

Πράξης: 

 

Προϋποθέσεις προσέλευσης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19, ή 

β) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή 



γ) να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία 

διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 

δ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 

test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως 

σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. 

Άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν και να 

επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα 

αποδεικτικά έγγραφα. 

 

Διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης 

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ή επισκέπτης που προσέρχεται στις Πανεπιστημιουπόλεις 

θα πρέπει να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση 

που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων 

(εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου), καθώς και σχετικό 

έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

Και τα δύο έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται, όποτε ζητηθούν, σε πιθανό έλεγχο από 

εντεταλμένο προσωπικό του Ιδρύματος, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές οφείλουν να τοποθετούν τα δύο έγγραφα πάνω στο έδρανο σε εμφανές 

σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός αιθουσών και εργαστηρίων, όπου 

πραγματοποιείται εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή 

της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε 

παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ειδικότερα στα εργαστήρια, γίνεται έλεγχος υποχρεωτικά από τους υπευθύνους των εργαστηρίων 


