
 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.  

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2020 - 2021 

 
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις και τα λοιπά, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, υποψηφίων για κατάταξη στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2020-2021 

αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 αποκλειστικά μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: basecr@uom.edu.gr 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  

i. Αίτηση ενδιαφερομένου/ης. 

ii. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

iii. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα της παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. πρωτ.  Φ1/192329/Β3 Υ.Α. (Β’ 3185/16.12.2013) «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 στον χώρο των εξετάσεων μια (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)……..στ)…….ζ)……η)……..». 

 

Ανακοινώνεται επίσης ότι με τις υπ’ αριθ. 19/21.07.2020 και 3/30.10.2020 αποφάσεις έκτακτων συνεδριάσεων της 

Συνέλευσης του Τμήματος Ο.Δ.Ε., στο πλαίσιο καθορισμού της διαδικασίας επιλογής πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, υποψηφίων για κατάταξη στο οικείο Τμήμα ακαδ. έτους 2020-2021, εγκρίθηκε ομόφωνα: 

i. η συγκρότηση επταμελούς Επιτροπής Κατατάξεων αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Βασίλειο 

Αλετρά, Καθηγητή (ex officio), Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια, Δημήτριο Μιχαήλ, Καθηγητή, Ιωάννη 

Χατζηδημητρίου, Καθηγητή, Αναστασία Κάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κωνσταντίνο Καπάρη, Μόνιμο 

Επίκουρο Καθηγητή και Ιωάννη Κωνσταντάρα, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή 

ii. ο ορισμός των μαθημάτων «Γενικά Μαθηματικά», «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Μάνατζμεντ» ως των 

τριών (3) εξεταζομένων μαθημάτων  

iii. ο προσδιορισμός της διάρκειας μιας εκάστης εξέτασης σε δύο (2) ώρες και ο προσδιορισμός του χρόνου και του 

χώρου διενέργειας των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων, ως εξής:  

 

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΕΕΣΣ  

ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

ΩΩΡΡΕΕΣΣ  

ΔΔΙΙΑΑΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  
ΧΧΩΩΡΡΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Δευτέρα  7.12.2020 14:00-16:00 
Αμφιθέατρο 2 

Παν/μίου Μακεδονίας 
«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» 

Τετάρτη 9.12.2020 14:00-16:00 
Αμφιθέατρο 2 

Παν/μίου Μακεδονίας 
«Αρχές Μάνατζμεντ» 

 

Παρασκευή 11.12.2020 

 

14:00-16:00 
Αμφιθέατρο 2 

Παν/μίου Μακεδονίας 

«Γενικά Μαθηματικά» 

 

 

iv. ο ορισμός του Α’ εξαμήνου σπουδών ως του εξαμήνου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού της υπ’ αριθ. 

115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄3707) εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή 

σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή 

υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4484).  

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε 

πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και 

διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα 

επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό). 

Ως εκ τούτου, για το ακριβές χρονικό διάστημα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων, εφόσον παραστεί 

ανάγκη τροποποίησης των ως άνω ημεροχρονολογιών διεξαγωγής, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στον 

οικείο ιστότοπο. 

 

  

 


