
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
Σφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ 
Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19, για λόγουσ προςταςίασ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ, οι υποψιφιοι κα πρζπει να διατθροφν ενάμιςθ μζτρο 
απόςταςθσ μεταξφ τουσ, προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ παραμονισ τουσ ςτα εξεταςτικά κζντρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αφλιων χϊρων τουσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ ιατρικισ μάςκασ για τουσ υποψθφίουσ κατά τθ 
διάρκεια των εξετάςεων είναι προαιρετικι. Επιπρόςκετα, ςε ςυνεργαςία με 
το ΕΚΠΑ, ςτο ςφνολο των εξεταςτικϊν κζντρων κα υπάρχει αντιςθπτικό υγρό 
χεριϊν. Οι υποψιφιοι ενκαρρφνονται, ωσ επιπλζον μζτρο προφφλαξθσ να 
είναι εφοδιαςμζνοι και με ατομικι ςυςκευαςία αντιςθπτικοφ υγροφ.   
 
Σθμειϊνεται ότι τα κυλικεία των Πανεπιςτθμίων δεν κα είναι ανοιχτά. Τζλοσ, 
κα παρευρίςκεται ιατρόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ. 

 
Οι υποψιφιοι κατανζμονται ςτα αμφικζατρα κάκε εξεταςτικοφ κζντρου 
ςφμφωνα με τον αφξοντα αριθμό (Α/Α) ο οποίοσ μπορεί να αναηθτθκεί ςτον 
αναρτθμζνο πίνακα των υποψθφίων με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον ιςτότοπο 
του ΕΚΔΔΑ (πατιςτε εδϊ) και όχι με βάςθ τον αρικμό πρωτοκόλλου του 
κάκε υποψιφιου.  
 
Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να βρίςκονται ςτουσ χώρουσ των εξεταςτικών 
κζντρων μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα εξζταςησ, ζχοντασ μαηί τθν 
αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα ι το διαβατιριό τουσ. Οι υποψιφιοι κα 
ειςζλκουν ςτουσ χϊρουσ των εξεταςτικϊν κζντρων υποχρεωτικά από τισ 
ειςόδουσ των Σχολϊν όπου κα διαγωνιςτοφν.  
 
Συγκεκριμζνα: 

 Φιλοςοφική χολή 
1. Κεντρικι Είςοδοσ για τουσ υποψθφίουσ που κα διαγωνιςτοφν ςτα  

Αμφικζατρα: 204, 311, 312, 313, 314, 315, 316 

 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
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2. Είςοδοσ 3 (Αρχαιολογικό Μουςείο) για τουσ υποψθφίουσ που κα 
διαγωνιςτοφν ςτα Αμφικζατρα:  
425,426,427,428,432,433,434,436,437,438,440,442,445 
 

 Θεολογική χολή  
Κεντρικι Είςοδοσ για όλουσ τουσ υποψιφιουσ/εσ 

 

 χολή Θετικών Επιςτημών 
1. Είςοδοσ από το Τμιμα Φυςικισ για τουσ υποψθφίουσ που κα 

διαγωνιςτοφν ςτα Αμφικζατρα: Αρίςταρχοσ, Θαλισ, Δθμόκριτοσ και 
Ίππαρχοσ 

2. Είςοδοσ από το Τμιμα Μακθματικϊν για τουσ υποψθφίουσ που κα 
διαγωνιςτοφν ςτα Αμφικζατρα: 21,22,23,24 και Νζο Αναγνωςτιριο 

3. Είςοδοσ από τθν  Κεντρικι Είςοδο τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν 
για τουσ υποψθφίουσ που κα διαγωνιςτοφν ςτα Τμιματα 
Γεωλογίασ και Φαρμακευτικισ ςτα Αμφικζατρα: ΦΜ1, ΦΜ2 και 
Α13 

4. Είςοδοσ από το Τμιμα Πλθροφορικισ για τουσ υποψθφίουσ που κα 
διαγωνιςτοφν ςτα Αμφικζατρα: Μεγάλο Αμφικζατρο, Α1 και Α2. 
 

Συνίςταται ιςχυρά ςτουσ υποψθφίουσ να ζχουν εκ των προτζρων γνϊςθ των 
ανωτζρω εξεταςτικϊν κζντρων και των αντίςτοιχων ειςόδων. 

 
Μετά τθν εκφϊνθςθ ι τθ διανομι των κεμάτων δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ 
των υποψθφίων ςτα αμφικζατρα. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να ζχουν τα 
απολφτωσ αναγκαία για γραφι είδθ και να χρθςιμοποιοφν ςτυλό διαρκείασ 
μπλε ι μαφρου χρϊματοσ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ. 

 
Οι υποψιφιοι δεν επιτρζπεται να ζχουν μαηί τουσ γραπτά ι άλλου είδουσ 
βοθκιματα, οφτε οποιαδιποτε μζςα επικοινωνίασ (μικροχπολογιςτζσ, 
κινητά τηλζφωνα και λοιπζσ ηλεκτρονικζσ ςυςκευζσ) με το εκτόσ τθσ 
αίκουςασ περιβάλλον. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, αποβάλλονται από τθν 
αίκουςα και αποκλείονται από το διαγωνιςμό με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ 
Επιτροπισ Εξετάςεων, κλιμάκιο τθσ οποίασ παρίςταται ςτο χϊρο εξζταςθσ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ τθσ. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάςεων 
δεν φζρει την ευθφνη φφλαξησ των ανωτζρω αντικειμζνων, τα οποία κα 
μποροφν να τοποκετοφνται με ευκφνθ των υποψθφίων ζξω από τα 
αμφικζατρα/αίκουςεσ. 
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