
 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων  

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του 

κορωνοϊού. 

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι/υποψήφιες  υποχρεούνται να 
βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, 
υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

Ο υποψήφιος/η υποψήφια φέρει υποχρεωτικά μαζί του/της αστυνομική ταυτότητα. 

Η είσοδος των υποψηφίων στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη 

χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self  test)  

έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid 

test ή PCR test)  έως και 72 ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από 

τον/την υποψήφιο/υποψήφια.  

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την 

υποψήφιο/υποψήφια.  

Όμοια υποχρέωση για αυτοδιαγνωστικό ή διαγνωστικό έλεγχο υφίσταται για τα ΑΕΙ 

όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία 

κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα παρακάτω γενικά μέτρα που προβλέπουν 

οι από 20-08-2020, 03-09-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: 

1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους/τις εξεταζόμενους/ 

εξεταζόμενες και το προσωπικό που θα απασχοληθεί με φυσική παρουσία 

κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 



2. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων 

και μεταξύ αυτών και του προσωπικού του ΕΛΜΕΠΑ. 

3. Αποφυγή συγχρωτισμού. 

4. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

5. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, 

εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. 

Κατά τα λοιπά για τις κατατακτήριες εξετάσεις εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία [στη με αρ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τ.Β’/16-
12-2013) υπουργική απόφαση].  


