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Παναγιώτης, 

Καθηγητής Τμ. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 

Εφοδιασμού, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις  (ΦΕΚ 4406/Β΄/24-09-2021 & ΦΕΚ 

5401/Β΄/20-11-2021). 

 

1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου/ας προσκομίζεται δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 

άλλο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του/της. 

 

2. Για την είσοδο των υποψηφίων στο κτήριο και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα ζητηθεί από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:  

 

a. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ο οποίος θα έχει πραγματοποιηθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) 

ημερών με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού ή προ τουλάχιστον 

δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη μία δόση, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19, ή 

b. Πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό που η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημερών από 

την ημερομηνία διάγνωσης ως θετικό κρούσμα κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή  

c. Αρνητική διάγνωση είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με μοριακό τεστ, είτε σε εξέταση 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, που θα έχουν διενεργηθεί έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της 

εξέτασης. 

 

3. Κατά την είσοδο στο κτήριο και σε όλη τη διάρκεια παραμονής σε αυτό, η προστατευτική μάσκα (απλή μη 

ιατρική ή υφασμάτινη με κατάλληλες προδιαγραφές), είναι υποχρεωτική 

 

4. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται: 

 

(α)  Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων  μία (1) ώρα 

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

 

(β)  να φέρουν χρωματιστά μελάνια  μπλε και/ή  μαύρου  

        

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

 

  

Από τη Γραμματεία                                                                                                                                                               

30-11-2021 


