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            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2020-2021

    ΣΧΟΛΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 

Χρόνος Διεξαγωγής Εξετάσεων
Απόφοιτοι Α.Ε.Ι- Α.Τ.Ε.Ι.-Σχολών-Yπερδιετούς & 2ετούς  κύκλουπερδιετούς & 2ετούς  κύκλου

σπουδών     

 Δευτέρα       24/05/2021
Διαφορικός & Ολοκληρωτικός  Λογισμός Ι  (3 ώρες)   
11:00-14:00  Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΜΠΔ (Δ5.015)

 Τρίτη            25/05/2021
Μεθοδολογία Επιχειρησιακής ΄Ερευνας          (3 ώρες)    
11:00-14:00   Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΜΠΔ (Δ5.015)

Τετάρτη        26/05/2021
Μεθοδολογία Προγραμματισμού  Η/Υ     (3 ώρες)      
11:00-14:00 Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΜΠΔ (Δ5.015)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις στις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί 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 ισχύει. 

 Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α9 της παρ.1Β του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1872/τΒ/08-
5-2021), όπως ισχύει.  
 
Ειδικότερα ορίζεται ότι: 

Η  είσοδος  στις  εξετάσεις  επιτρέπεται  ΜΟΝΟ  με  την  απλή  επίδειξη  χειρόγραφης
βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού  αυτοδιαγνωστικού  ελέγχου  έως και  24  ώρες  πριν  από  την
εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή  PCR test) έως και 72 ώρες πριν
την εξέταση η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή
τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.  
 
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13-12-
13 (Β’3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. 

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι  υποψήφιοι  θα πρέπει  να προσέρχονται  μία ώρα
νωρίτερα, τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται  να προσέρχονται  μισή ώρα  νωρίτερα στην
αίθουσα της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη που έχει ανακοινωθεί και θα πρέπει απαραίτητα
να  έχουν  μαζί  τους  την  αστυνομική  τους  ταυτότητα  προκειμένου  να  γίνει
ταυτοποίηση των στοιχείων των υποψηφίων. 



Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, εμφανίζεται στο συνημμένο πρόγραμμα.

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 συνοδεία επιτηρητή.

Δεν  επιτρέπεται  να εισέλθει  ο  υποψήφιος στην  αίθουσα των εξετάσεων έχοντας  μαζί  του βιβλία,  τετράδια  ή  άλλα
αντικείμενα  εκτός  από  αυτά  που  επιτρέπονται,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Επιτροπής  Κατατάξεων,  (σχετικές
αναλυτικές  πληροφορίες  παρέχονται  από  τις  αντίστοιχες  Γραμματείες  των  σχολών  )  .  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 άλλου είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην
εκτέλεση 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  οποιονδήποτε τρόπο ή εμποδίζει  με
ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο
μάθημα. 

Χρωματιστά  μελάνια  εκτός  του  μπλέ  και  του  μαύρου  και  οποιοδήποτε  στοιχείο  αναγνώρισης  στο  γραπτό  δοκίμιο
αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
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