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Αθήνα 17 Ιουνίου 2022 

ΘΕΜΑ: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ» 

 

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

Αθήνα : 23 Ιουλίου 2022 

Ισόγειο ΥΠΕΠΘ- ΓΓΑ.  Αίθουσα: Ζακλίν ντε Ρομιγί, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 

Ώρα : 09:00 - 12:00 

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Β1. Οδηγίες τήρησης υγειονομικού πρωτοκόλλου 

 

1. Στην αίθουσα εξέτασης θα τηρηθεί απόσταση τουλάχιστον ενός και μισού (1,5) μέτρου 

μεταξύ των υποψηφίων.  

2. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, και διοικητικό 

προσωπικό εντός της αίθουσας είναι υποχρεωτική.  

Β2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα σπουδαστών 

1. Για να γίνεται δεκτοί στις εξετάσεις πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα 

ή το διαβατήριο σας. Πριν την έναρξη της σχολής γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος 

των στοιχείων ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. Πρέπει να βρίσκεστε στην αίθουσα 15΄λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης προσέλευσης άνω των 15΄ λεπτών, δεν επιτρέπεται στο/η σπουδαστή/τρια 

να εξεταστεί. Οι σπουδαστές που καθυστερούν (εντός του 15λεπτου) δεν δικαιούται 

επέκτασης του χρόνου εξέτασης τους ενώ απαγορεύεται η απομάκρυνση τους από την 

αίθουσα πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας από τη διανομή των θεμάτων.  

3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής που 

επιτρέπει ηλεκτρονική επικοινωνία (κινητού τηλεφώνου, tablet, smart watch κτλ.) 

οποιουδήποτε τύπου (WiFi, GPRS κτλ.). Η τυχόν εμφάνιση τέτοιας συσκευής από τον 

εξεταζόμενο θεωρείται αυτόματα χρήση και κατά συνέπεια το γραπτό μηδενίζεται. 



4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων γίνεται μόνο με 

τη συνοδεία επιτηρητή.  

5. Δεν επιτρέπεται η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ σας ή με άλλο άτομο. 

6. Απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και τροφίμων μέσα στην αίθουσα  των 

εξετάσεων. Επιτρέπονται μόνο μπουκαλάκια με νερό, οι κάτοχοι των οποίων οφείλουν 

να τα παίρνουν μαζί τους όταν φεύγουν. 

7. Κατά την αποχώρησή σας παραδίδετε το γραπτό σας επιδεικνύοντας στον επιτηρητή την 

αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο και υπογράφετε στον ονομαστικό κατάλογο 

σπουδαστών. Οι επιτηρητές με αυτοκόλλητες ετικέτες καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία 

που αναγράφονται στα γραπτά. 

8. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχετε το δικαίωμα (εντός πέντε (5) ημερών) 

να δείτε το γραπτό σας και να ζητήσετε διευκρινίσεις για τη βαθμολογία σας.  

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

                Δρ. Θεόδωρος Γ. Μπολάτογλου  

 


