




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 
 

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για 
τις κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων 
πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων, στο Τμήμα 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οι οποίοι κατατάσσονται ως εξής: 
 
Α΄ Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και όσων εξομοιώνονται με Α.Ε.Ι. εκτός των 
Τμημάτων Γεωπονίας, των Πολυτεχνικών και των Φυσικομαθηματικών Σχολών καθώς και 
αυτών του Περιβάλλοντος (Αιγαίου) και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου) κατατάσσονται στο 1ο 
εξάμηνο σπουδών. 
 
Β΄ Οι πτυχιούχοι Τμημάτων των Πολυτεχνικών και των Φυσικομαθηματικών Σχολών και των 
Τμημάτων Περιβάλλοντος (Αιγαίου) και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου) κατατάσσονται στο 3ο 
εξάμηνο σπουδών. 

 
Γ΄ Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Γεωπονικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της χώρας, 
κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών.  
 
Δ΄ Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Δασοπονίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών. 
 
Ε΄ Οι πτυχιούχοι όλων των υπολοίπων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. κατατάσσονται στο 1ο εξάμηνο 
σπουδών. 

 
α/α Μάθημα Ημ/νία Ώρα Αίθουσα Βαθμολογητές Αναβαθμολογητές 

1 Οικολογία Δευτέρα, 
3/12/2018 

11π.μ.-
1μ.μ. 

Σχεδιαστήριο (κτίριο 
της Σχολής Γεωπονίας,  
Δασολογίας και Φ.Π., 
3ος όροφος) 

Θ. Τσιτσώνη 
καθηγήτρια 
Μ. Καρατάσιου 
αναπλ. καθηγήτρια 

Π. Γκανάτσας 
αναπλ. καθηγητής 

2 Μηχανικές 
Επιστήμες-
Εφαρμοσμένη 
Μηχανική 

Τρίτη, 
4/12/2018 

11π.μ.-
1μ.μ. 

Σχεδιαστήριο (κτίριο 
της Σχολής Γεωπονίας,  
Δασολογίας και Φ.Π., 
3ος όροφος) 

Αν. Στεργιάδου 
αναπλ. καθηγήτρια 
Ε. Καραγιάννης 
καθηγητής 

Β. Γιαννούλας 
αναπλ. καθηγητής 

3 Γενική 
Βοτανική-
Μορφολογία 

Τετάρτη, 
5/12/2018 

11π.μ.-
1μ.μ. 

Σχεδιαστήριο (κτίριο 
της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φ.Π., 
3ος όροφος) 

Σ. Παναγιωτίδης  
επίκ. Καθηγητής 
Ελ. Ελευθεριάδου 
καθηγήτρια 

Π. Αλιζώτη 
επίκ. καθηγήτρια 

 
 
 
Θεσσαλονίκη, 08-11-2018 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος  
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

Πληροφορίες για τους υποψήφιους κατατακτηρίων εξετάσεων 

α) 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. Κατά 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 
δοκίμιο 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) Η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος είναι  δύο (2) ώρες από την εκφώνηση του θέµατος.  

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

 

Από τη Γραμματεία  
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