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Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα 
Ταχ. Δ/νση: Π.Ράλλη & Θηβών 250,  
TK 12244, Αιγάλεω  
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Καλλιόπη 
Τηλέφωνο  : 210 5381722 
e-mail         : eee@uniwa.gr 

             Ημερομηνία:  29.11.2021 
            Αρ. Πρωτ.:  107902 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Η επιτροπή κατατάξεων του Τμήματος Η.&Η.Μ., η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
Πράξη 6/27.04.2021, θέμα 2ο, συνεδρίασε την Παρασκευή 26/11/2021 καθώς και την Παρασκευή 
03/12/21 και  
Α. Εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων. Απορρίφθηκε η αίτηση με ΑΠ. 106491/24.11.2021 καθώς 
έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα και η αίτηση με ΑΠ 101317/11.11.2021 γιατί δεν έχουν καθοριστεί με 
ΥΑ και απόφαση της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 43 του νόμου 
4763/2020.  
Γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων. 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 97305/04.11.2021 

2 97946/05.11.2021 

3 98842/08.11.2021 

4 99138/08.11.2021 

5 100609/10.11.2021 

6 100918/10.11.2021 

7 100919/10.11.2021 

8 100994/10.11.2021 

9 101764/12.11.2021 

10 102282/12.11.2021 

11 102909/18.11.2021 

12 102917/18.11.2021 

13 102928/18.11.2021 

14 108645/01.12.2021 
 

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας των τίτλων σπουδών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων 
για όσους από τους υποψήφιους επιτύχουν. 
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Β. Καθόρισε το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2021 
ως εξής: 
Τρίτη 14/12/2021, Αίθουσα Α109 :  Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι  
Τετάρτη 15/12/2021, Αίθουσα Α110: Φυσική  
Πέμπτη 16/12/2021 , Αίθουσα Α109: Μαθηματική ανάλυση Ι     
Η εξέταση για όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθεί από 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. 
 

Γ. Υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων πρόληψης και προστασίας 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού που ισχύουν σήμερα (ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23.9.2021): 

 “Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται 
εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη 
διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει 
διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι 
υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.”  

Οι επιτηρητές επιτρέπουν την είσοδο στην αίθουσα μόνο στους υποψηφίους που πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις.  

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξετάσεων είκοσι (20) λεπτά πριν την 
έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο 
δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και στύλο διαρκείας μπλε ή μαύρου 
χρώματος και επιστημονική αριθμομηχανή. 

Οι εξεταζόμενοι απαγορεύεται να εισέλθουν στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί τους βιβλία, 
τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλεφώνα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Σε περίπτωση 
που διαθέτουν κάτι από τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να τα παραδώσουν στους επιτηρητές και 
να τα παραλάβουν, αφού παραδώσουν το γραπτό τους, κατά την έξοδό τους από την αίθουσα 
εξέτασης. 

Οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων, την 
κάλυψη των στοιχείων τους στα τετράδια των εξετάσεων, και γενικότερα την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία στους υποψηφίους επιτρέπεται 
μόνο η χρήση μπλε ή μαύρου στυλό διαρκείας, επιστημονικής αριθμομηχανής και τυπολογίου (αν 
αυτό δοθεί από τον εισηγητή). Οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή μη βοήθημα ή συσκευή 
απαγορεύεται αυστηρά. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η.&Η.Μ.  
 
 
 
 
 

Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος, Καθηγητής 
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