
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

 
Καλούνται οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος 

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 12% 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ): 
 

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
(ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ)   

2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ 
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΤΣΙΩΤΗ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ) 

5. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ 
(ΦΥΣΙΚΗΣ,  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΒΙΝΑ 
 (ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

7. ΗΛΙΑΝΑ ΓΚΟΒΙΝΑ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

9. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΗ 
 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ) 

10.   ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ) 

11.   ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΗΤΑΝΗ 
 (ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                            
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)                                                                                                                                                                                                         

12.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ 
(ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ) 

13.   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΡΕΤΣΑ 
 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

14.   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ 
  (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

15.   ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΝΙΑΒΗ 
(ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

16.   ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ) 

17.   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ, ΠΕ 70 (δεν έχει καταθέσει το αντίγραφο πτυχίου, μόνο αίτηση)] 

18.  ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΗ 
 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ) 

19.  ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΙΑΣΣΑ 
  (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

20.  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΙΜΟΥ 
 (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) 

21.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ 
  (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

22.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ 
  (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 

23.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) 



24. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΙΤΡΑ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

25.  ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΛΛΙΑ 
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ) 

 
Να παρουσιαστούν στις εξετάσεις σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 

Συστήματα Υγείας Δευτέρα 09/12/2019 10:00-13:00 Μικρό Αμφιθέατρο 
Φυσιολογία Τετάρτη 11/12/2019 11:00-14:00 Αίθουσα Δ.Ο.Υ. 
Πληροφορική της Υγείας Παρασκευή 13/12/2019 9:00-12:00 Μικρό Αμφιθέατρο 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
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. 
ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από 

τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των 
επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό 
δοκίμιο. 

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην 
Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να 
παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή 
πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται 
από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων. 



θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο 
υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του 
Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) 
ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και 
τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των 
υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται. 

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει 
τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων. 

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, 
αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα. 
 
 

Εκ της Επιτροπής Κατατάξεων 
 

Καρδίτσα, 02/12/2019 
 


