
Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - 2021 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 48918/Ζ1, ΦΕΚ 1818/Β/29 Απριλίου 2021, θα διεξαχθούν οι  

κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω των έκτακτων 

μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι κατατακτήριες 

εξετάσεις θα διεξαχθούν ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (google maps), 

την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 με ώρα έναρξης 11.00. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν την 

έναρξη των εξετάσεων. Στην είσοδο του κτιρίου θα βρίσκονται υπεύθυνοι της διεξαγωγής της εξεταστικής 

διαδικασίας, για να τους οδηγούν στις θέσεις εξέτασής τους. Οι εξεταζόμενοι φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους 

αστυνομική ταυτότητα. 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής: 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση   11.00 - 13.00 

Εκπαιδευτική πολιτική 13.00 - 15.00 

Νεοελληνική γλώσσα 15.00 - 17.00 

Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης οι εξεταζόμενοι παραμένουν στις θέσεις τους για την αποφυγή 

συγχρωτισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ 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. 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 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, τηρουμένων και των γενικών μέτρων που προβλέπονται στις από 20-8-

2020, 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19: 

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

χώρους. 

https://goo.gl/maps/QatqsNZKovRzNF3w7


β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των υποψηφίων και μεταξύ αυτών και των 

καθηγητών / επιτηρητών. 

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού. 

δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού 

αερισμού των αιθουσών. 

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 ( ’Β1682), όπως εκάστοτε ισχύει, ως εξής: 

«Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία 

Φ.1/192329/Β3/13-13-2013 ( ’Β3185) 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 ( ’Β4810) 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.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις 

κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι που έχουν το δικαίωμα και θέλουν να πάρουν μέρος στις κατατακτήριες 

εξετάσεις, να συμπληρώσουν τη φόρμα: https://forms.gle/uqPzb81wzAoZQ6bG6, για την καλύτερη 

προετοιμασία των χώρων διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. 

Επισυνάπτονται: 

α) η υπουργική απόφαση για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων  

β) το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, https://cutt.ly/ZbV4VJO  γ) 

δήλωση αρνητικού αποτελέσματος Covid19  

https://forms.gle/uqPzb81wzAoZQ6bG6
https://cutt.ly/ZbV4VJO



