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Αθήνα,  12 Μαΐου 2021

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

         ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Μάθημα Ημερομηνία εξέτασης Ώρα εξέτασης

Κοινωνική Γεωγραφία Παρασκευή 21 Μαΐου 2021
17:00-20:00

(αίθουσα 2.1 Νέο Κτίριο)

Στοιχεία Οικονομικών
για Γεωγράφους Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

17:00-20:00

(αίθουσα 2.1 Νέο Κτίριο)

Φυσική Γεωγραφία Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
17:00-20:00

(αίθουσα 2.1  Νέο Κτίριο)

 



Κανονισμοί διεξαγωγής των εξετάσεων:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31/10/2020 (Β΄4810) ΚΥΑ, Άρθρ. 20
οι  εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπουν
οι  από  20-8-2020,  3-9-2020  και  26-10-2020  εισηγήσεις  της  Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

β.  Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων
και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών.

γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.

δ.  Συχνός  καθαρισμός  των  χεριών  με  χρήση  νερού  και  σαπουνιού  ή  με
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση,
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.   

στ.  Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις, η είσοδος στους υποψηφίους θα
επιτρέπεται  μόνο  με  επίδειξη  βεβαίωσης/δήλωσης  αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού  ελέγχου  (self-test),  που  πραγματοποιείται  έως  και  24
ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test
ή PCR test)  που πραγματοποιείται  έως και  72 ώρες  πριν  την  εξέταση,  η
οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Επιπλέον :

 Για  την  εξακρίβωση  της  ταυτότητας  κάθε  υποψηφίου  προσκομίζεται  από

αυτόν  δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  άλλο  επίσημο  δημόσιο  έγγραφο

πιστοποίησης της ταυτότητάς του.  

 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.  



 Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο

στοιχείο  αναγνώρισης  στο  γραπτό  δοκίμιο  αποκλείουν  το  γραπτό  από  τη

βαθμολόγηση.  

 Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και

δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.  

 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 δουλεύει με

οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των

εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.  

 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 αδιαφανώς,  την ώρα που

παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.  

Από τη Γραμματεία
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