ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Αθήνα, 28.5.2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑIΟ:
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30-18:00
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30-18:00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30-18:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΟΛΩΝΟΣ 57
Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΑΡΙΠΟΛΩΝ

3ος όροφος

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Επίθετα που αρχίζουν από Α.
Ονοματεπώνυμα με λατινικούς
χαρακτήρες

1.

Προφορικά εξεταζόμενοι
2.

ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ (307)

3ος όροφος
1ος όροφος

3.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

4.

ΠΟΛΙΤΟΥ

1ος όροφος

Από Δ. έως και ΔΙΑΜ.

5.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ

1ος όροφος

Από ΔΟΥΚ. έως και ΖΑΜΠ.

6.

ΑΡΓΥΡΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ (ΝΕΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ)

1ος όροφος

7.

ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

2ος όροφος

Από Β. έως και ΒΗΤ.
Από ΒΛΑΣ. έως και ΓΩΝ.

Από ΖΑΧ. έως και ΖΟΓ.
Από ΖΟΛ. έως και ΚΑΛΙΑΚ.

8.

ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ

2ος όροφος

Από ΚΑΛΚ. έως και ΚΑΝΑΣ.

9.

Β΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Υπόγειο

Από ΚΑΝΕΛ. έως και ΚΑΡΑΚ.

10.

ΠΑΝΤΑΖΗ

Υπόγειο

Από ΚΑΡΑΜ. έως και ΚΑΣΙΜ.

11.

ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΖΗ

Ημιώροφος

Από ΚΑΣΚ. έως και ΚΑΤΣ.

12.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ

Ημιώροφος

Από ΚΑΤΩΠ. έως και ΚΙΠ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΙΝΑ 3
Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

1.

1

1ος όροφος

Από ΚΙΡ. έως και ΚΩΝ.

2.

2

1ος όροφος

Από ΚΩΣ. έως και ΛΙΑΝ.

3.

3

2ος όροφος

Από ΛΙΑΠ. έως και ΜΑΡΑΚ.

4.

4

3ος όροφος

Από ΜΑΡΓ. έως και ΜΠΑΖ.

5.

5

3ος όροφος

Από ΜΠΑΛ. έως και ΝΑΤΣ.

6.

6

3ος όροφος

Από ΝΕΟΦ. έως και ΠΑΓ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

1.

7

3ος όροφος

Από ΠΑΛ. έως και ΠΑΝΤΑΖ.

2.

8

3ος όροφος

Από ΠΑΝΤΕΛ. έως και ΠΑΠΑΔΗΜ.

3.

9

5ος όροφος

Από ΠΑΠΑΔΟΠ. έως και ΠΑΠΠ.

4.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ (10)

5ος όροφος

Από ΠΑΡ. έως και ΣΑΡΔ.

5.

16

7ος όροφος

Από ΣΑΡΟΓ. έως και ΣΥΡ.

6.

15

7ος όροφος

Από ΣΩΖ. έως και ΤΣΑΚΝ.

7.

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ (14)

7ος όροφος

Από ΤΣΑΚΟΥΜ. έως και ΦΑΤ.

8.

13

7ος όροφος

Από ΦΕΛ. έως και ΧΑΤΖΗΜ.

9.

12

5ος όροφος

Από ΧΑΤΖΗΝ. έως και Ψ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η

είσοδος

στις

εξετάσεις

επιτρέπεται

μόνο

με

την

απλή

επίδειξη χειρόγραφης

βεβαίωσης/δήλωσης (υπόδειγμα) αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR
test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται απ ό τον

εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον
εξεταζόμενο.
• Οι προφορικά εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στο Aμφιθέατρο Σαριπόλων. Σαράντα πέντε λεπτά
μετά την έναρξη της εξέτασης μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν και μιάμιση ώρα μετά τη
διανομή των θεμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους.
• Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο
των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται
μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
• Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
• 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 υποψήφιων,
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 δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με
ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, αποκλείεται από την περαιτέρω
εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
• Επιτρέπεται η χρήση Συντάγματος και Νομοθετικών Κειμένων (Κωδίκων) χωρίς σχόλια.
• Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου (μελάνι διαρκείας) και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Δεν
επιτρέπεται το διορθωτικό υγρό (blanco) και το μη μόνιμο μελάνι.
• Η εξέταση είναι μιάμιση ώρα από τη διανομή των θεμάτων. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από
τις αίθουσες πριν από την πάροδο σαράντα πέντε λεπτών της ώρας (45 λεπτά) από τη διανομή
των θεμάτων.
• 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.

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής

