
                                                                                             

 

10/12/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινϊνεται ότι το δεφτερο ςτάδιο του 28ου Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Ε..Δ.Δ.Α. κα 

διεξαχκεί από τθ Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έωσ και την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2022 

ςτο κτιριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Θα ακολουκιςει νεότερθ ανακοίνωςθ με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, τισ ϊρεσ διεξαγωγισ και τθν κατανομι των υποψθφίων ανά θμζρα και 

αίκουςα.  

 

Καλοφνται οι υποψιφιοι με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο δεφτερο ςτάδιο του Ειςαγωγικοφ 

Διαγωνιςμοφ να ταχυδρομιςουν επί αποδείξει (προσ: Πειραιϊσ 211 και Θράκθσ 2, Σ.Κ. 177 

78, ΣΑΤΡΟ, γραφείο 510) ι να κατακζςουν ιδιοχείρωσ ςτο κτιριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (ϊρεσ 

08.30 ζωσ 14.30, γραφείο 510), τα κάτωκι δικαιολογθτικά :  

α) τον βαςικό τίτλο ςπουδϊν 

Προκειμζνου για τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν από εκπαιδευτικά  

(πανεπιςτθμιακοφ ι τεχνολογικοφ) τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά 

βεβαίωςθ του ΔΟΑΣΑΠ περί ιςοτιμίασ αυτϊν. 

β) τθ διλωςθ επιλογισ κεματικισ ενότθτασ ςτθν ενότθτα «Φάκελοσ επίκαιρου 

κζματοσ» και –τυχόν- δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ.  

γ) ειδικά οι υποψιφιοι που κατζχουν ιδθ τθν ιδιότθτα δθμοςίου υπαλλιλου, 

υποχρεοφνται να προςκομίηουν και βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ ςχετικά με τθν 

ιδιότθτά τουσ και ςχετικι άδεια ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται. 

 

 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2021/12/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_τελικο-σταδιο.pdf


                                                                                             

Σα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται ι αποςτζλλονται  εντόσ αποκλειςτικήσ 

προθεςμίασ οριηόμενθσ από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου τ.ε. έωσ και την Παραςκευή 17 

Δεκεμβρίου τ.ε. 

Η προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κα γίνεται με αλφαβθτικι ςειρά ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ϊρεσ, θμζρεσ και γραφεία (βλ. πίνακα) και κα τθρείται ελάχιςτοσ αρικμόσ ειςερχομζνων 

ςτο κτιριο για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ. 

 

Ημέρα Από - έωσ (επώνυμο) 

Δευτζρα Α-Ε  

Σρίτθ Ζ-Κ  

Σετάρτθ Λ-Μ      

Πζμπτθ Ν-Ρ  

Παραςκευι -Ω  

 

Τποψιφιοι που δε κα μποροφν να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν ωσ άνω 

κατανομι, κα επικοινωνοφν με τθ γραμματεία τθσ ΚΕΕ για οριςμό νζασ θμερομθνίασ.  

 

Είςοδοσ ςτο κτιριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., γίνεται με πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ (με 

ολοκλθρωμζνο τον εμβολιαςμό για COVID-19 προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) 

θμερϊν) ι πιςτοποιθτικό νόςθςθσ (που εκδίδεται τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τον πρϊτο 

κετικό ζλεγχο και θ ιςχφσ του διαρκεί ζωσ ενενιντα (90) θμζρεσ μετά από αυτόν).  

Για τουσ μθ εμβολιαςμζνουσ ι μθ νοςιςαντεσ, θ κατοχι αποδεικτικοφ διενζργειασ 

μοριακοφ ελζγχου (PCR) 72 ϊρεσ πριν ι ταχείασ αντιγονικισ δοκιμαςίασ (Rapid Antigen 

Test)  48 ϊρεσ πριν.  

 

 

 

ΑΠΟ ΣΗΝ Κ.Ε.Ε. 


