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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Πρωτόκολλο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στο Θεματικό Πεδίο 

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Ώρα : 15:00-17:00 

 

Τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας λόγω του κορωναϊού, σε συνδυασμό με το μεγάλο 

αριθμό υποψηφίων που πρόκειται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις, επιβάλλουν την 

υιοθέτηση αυστηρών μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή τους. Σας παρακαλούμε να 

μελετήσετε τα παρακάτω μιας και αποτελούν το πρωτόκολλο που όλες και όλοι θα 

πρέπει να ακολουθήσουμε. 

1. Προσέλευση υποψηφίων 

α.  Οι υποψήφιοι θα κατευθυνθούν προς την προκαθορισμένη αίθουσα 20 λεπτά πριν 

από την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή στις 14:40 μ.μ.. Κατά την είσοδό τους στο 

Παραλιακό Συγκρότημα , στη Θόλο,  θα υπάρχουν σημάνσεις, ώστε να βρουν με 

ευκολία τις αίθουσες. 

 

2. Προετοιμασία και διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης 

Κατά την είσοδό τους στους χώρους του παραλιακού συγκροτήματος οι υποψήφιοι θα 

πρέπει υποχρεωτικά να φορέσουν τη μάσκα τους. Υποψήφιος ή υποψήφια που δεν 

θα δεχθεί να φορέσει μάσκα, δεν θα γίνεται δεκτός ή δεκτή στις εξετάσεις. Πριν από 

την είσοδο των υποψηφίων στην προδιαγεγραμμένη αίθουσα, το μέλος του διδακτικού 



προσωπικού του Π.Μ.Σ. θα τους υποδείξει τη θέση που θα πρέπει να καταλάβουν. Η 

κοινοποίηση των θεμάτων θα γίνει μέσω φωτοτυπικών αντιγράφων τα οποία θα έχει 

διαχειριστεί ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού ακολουθώντας όλες τις 

απαραίτητες προφυλάξεις. Αφού συζητηθούν τα θέματα θα ξεκινήσει η εξέταση. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν τη μάσκα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Ο δανεισμός προσωπικών αντικειμένων δε θα επιτραπεί. Φροντίστε να έχετε μαζί σας 

τα απαραίτητα για μια εξέταση είδη. Σε κάθε αίθουσα θα είναι διαθέσιμο αντισηπτικό 

διάλυμα, μα συστήνουμε στους υποψήφιους να έχουν και το προσωπικό τους κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης. 

3. Ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης 

Όταν θα έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, οι εξεταζόμενοι θα ενημερώνουν το 

μέλος του προσωπικού του Π.Μ.Σ που θα βρίσκεται στη αίθουσα και θα παραδίδουν 

σε αυτόν το τετράδιό τους. Οι εξεταζόμενοι θα αποχωρούν από την αίθουσα, αφού ο 

επιτηρητής/επιτηρήτρια τους βοηθήσει να καλύψουν τα στοιχεία τους στο τετράδιο της 

εξέτασης.  

 

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. 

Καλή επιτυχία! 


