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Μέτρα πρόληψης έναντι του COVID-19  

κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων 

 

 

• Η είσοδος των υποψηφίων στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου 6μηνου ή έγχαρτης 

βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση 

ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 48 ώρες πριν την εξέταση, η οποία 

υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα εάν πρόκειται για ανήλικο. 

Για τη χειρόγραφη δήλωση πατήστε: Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος Covid 19 για εξετάσεις  

• Για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο εξεταστικό κέντρο και δεν διαθέτει πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταιού 6μηνου, είναι υποχρεωτική η επίδειξη 

βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος rapid test ή PCR έως και 48 ώρες πριν την εξέταση. 
 

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους υποψηφίους και το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου, κατά τη 

διάρκεια των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και κατά την παραμονή τους στις αίθουσες αναμονής.  

• Χρήση αντισηπτικού από όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο 

από την αίθουσα εξέτασης. 

• Σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών και του εξοπλισμού των εξετάσεων καθώς και εξασφάλιση 

επαρκούς αερισμού των αιθουσών.     

• Για την αποφυγή συγχρωτισμού, στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου θα προσέρχονται μόνο οι 

εξεταζόμενοι.   

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο: 

a) Για τις Γραπτές Εξετάσεις: 45 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. 

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται απ’ευθείας στην αίθουσα εξετάσεων.  

Τα διαλείμματα θα γίνονται εντός της αίθουσας εξετάσεων. Δεν θα επιτρέπεται στους υποψηφίους 

να εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 
 

b) Για τις Προφορικές Εξετάσεις: 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. 

• Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν θα επιτρέπεται στους συνοδούς (ιδιοκτήτες ΚΞΓ, καθηγητές, 

γονείς, κηδεμόνες):  

a) Η είσοδος στους χώρους του εξεταστικού κέντρου (ξενοδοχείο, σχολείο. κ.α.). 

• Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των υποψηφίων. 

• Απαγορεύεται οι υποψηφίοι να μοιράζονται οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ τους, (στυλό, γόμες, 

μολύβια κ.α.) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Συνδέσμου μας, λαμβάνεται κάθε 

μέριμνα για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των υποψηφίων μας. 

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/10/Δήλωση-αρνητικού-αποτελέσματος-Covid-19-για-εξετάσεις.pdf

