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Πληροφορßεò για τιò ΚατατακτÞριεò ΕξετÜσειò

Τρüποò ΔιεξαγωγÞò και Πρüγραμμα εξετÜσεων ακαδ. Ýτουò 202Ο-2α2'Ι

Στη αßθουσεò üπου θα διενεργηθοýν οι καταται<τÞριεò εξετÜσειò λαμβιßνονται üλα τα

κατÜλληλα μετρα τια την αδιÜβλητη δεξαγωγÞ τουò. Στην εßσοδο κÜθε αßθουσαò

εξετÜσεων αναρτÜται κατÜλογοò των 1},τοψηφßων.

Για την εξακρßβωση π1ò ταυτüηταò κÜθε υποψηφßου προσιτομßζεται απü αυτüν δελτßο

αστιινομικÞò ταυτüτηταò Þ Üλλο επßσημο δημüσιο Ýγγραφο πιστοποßησηò τηò ταυτüτητÜò

του.

ΚατÜ την πρþτι,1 ημÝρα των εξετÜσεων οι υποψÞφιοι υποχρεοýνται να βρßσκονται στο

χþρο των εξετÜσεων μßα (1) þρα νωρßτερα. Τξ ιτπüλοιπεò ημÝρεò, υποχρεοýνται να

προσÝρχονται μισÞ þρα (30 λεπτÜ) νωρßτερα.

ΧρωματιστÜ μελÜνια, εκτüò του μπλε και του μαýρου (μελÜνι διαρκεßαò), και οποιοδÞποτε

Üλλο στοιχεßο αναγνþρισηò στο γραπτü δοκßμιο αποκλεßουν το γραπτü απü τη

βαθμολογηση. Δεν επιτρÝπεται το διορθωπκü υγρü (blanco) και το μη μüνιμο μ€λÜνι.

ΚÜθε υποψÞφωò που εγκαταλεßπει την αßθουσα παραδßδει το γραπτü του και δεν Ýχει

δικαßωμα να επαγÝλθα για τη συνÝμση τηò εξÝτασηò. Κατ' εξαßρεση, μüνο για λüγουò

υγεßαò επιτρÝπεται ολιγüλεπτη ηικατÜλειψη τηò αßθουσαò και μüνο με π1 συνοδεßα

ε?ητηρητÞ,

Δεν ετητρÝπεται να εισÝλθει ο υποψÞφιοò στην αßθουσα των εξετÜσεων Ýχονταò μαζß του

βιβλßα, τετρÜδια, σημειþματα Þ Üλλα αντικεßμενα αòτüò απü αυτÜ που ετητρÝπονται

σýμφωνα με τιò οδηγßεò τηò ΕΖητροιεÞò ΚατατÜξεων.
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Σε αυτüν που αρνεßται να παραδþσει τα απαγορε,υμÝνα αντικεßμενα, ο εrειτηρητÞò που ελÝγχει

την προσÝλευστι των υποψηφßων απαγορεýει την εßσοδο. Ο εξεταζüμενοò που Ýχει μαζß του

σημειþσεò σχετικÝò με το εξεταζüμενο μÜθημα Þ αντικεßμενο Üλλο απü αυτÜ που επιτρÝπονται Þ

αντιγρÜφει Þ αποπειρÜται να ανπγρÜψει Þ χρησιμσποιεß κÜθε εßδουò μÝσο υποκλοτεÞò Þ συνεργεß

στην τÝλεση τÝτοιων πρÜξεων αποκλεßεται αντελþò απü τιò εξετÜσεη του συγκεκριμÝνου

μαθÞματοò. Σε περßπτωστι που ο υποψÞφιοò αναγρÜφει στο δοκßμιο απρεπεßò εκφρÜσεη, το

δοκßμιü του αποτÜεßεται απü τη διαδικασßα βαθμολüγησηò.Σε κÜθε περßπτωση δεν επιτρÝπεται οι

υποψÞφιοι να φÝρουν μαζß τουò κιτητÜ τηλÝφωνα Þ ηλειαρονικÝò σιτσκευÝò οποιασδÞποτε

μορφÞò. Ο υποψÞφωò που δολιεýει με οποιοδÞποτε τρüπο Þ εμποδßζα με ανυπακοÞ Þ αταξßα την

ομαλÞ διεξαγωγÞ των εξετÜσεων αποιÜεßεται απü την περαιτÝρω εξÝταση στο συγκεκριμÝνο

μÜθημα.

ο Στο γραιwü δοκßμιο, οι ενδεßξειò με τα ατομικÜ στοιχεßα του υ7[οψηφßου ελÝγχονται απü

τουò εrητηρητÝò και καλýΖπονται απü τον ßδιο τον υποψÞφιο με την ευθýνη των ε7πτηρητþν κατÜ

τρüπο απüλυτο και αδιαφανÞ, την þρα που παραδßδεται κÜθε γραΖπü δοκßμιο.

ο ΥποχρεωτικÞ ρÞση μη ιατρικÞò μÜσκαò (ΦΕΚ 48Ι0Β'/31-10-2020).

ο Η εßσοδοò στο χþρο των εξετÜσεΦν εßτιτρÝπεται μüνο α) με την απλÞ επßδειξη

χειρüγραφηò Βεβαιþσεωò/Δηλþσεωò αργητικοý selitest, Ýωò και εßκοσι τÝσσεριò (24) þρεò πριν

τιò εξετÜσειò, Þ β) Üλλου ηßπου διαγνωστικοý ε¸γχου (rapid test Þ PCR) Ýωò και εβδομτlντα δýο

(72) þρεò πριν τιò εξετÜσειò, που υπογρÜφεται απü τον εξεταζüμενο (ΦΕΚ |872Β'Ι08-05-202Ι)

(υπüδειγμα παραρτÞματοò 8, επισυνÜπτεταÞ.

ο Δικαßωμα συμμετοχÞò Ýχουν üσοι υπÝβαλαν αßτηση με τα απαιτοýμενα δικαιολογητικÜ

0 1 - ι 5/ι 1 ι2020 (ΦΕΚ Ι81-8Β, ι29-04-2021).

Επισημαßνεται üτι:

ο ΕπανεξÝταση Þ αναθεþρηση τΦν γραπτþν δοκιμßων των υποψηφßων δεν επιτρÝπεται. Οι

υποψÞφιοι Ýχουν δικαßωμα πρüσβασηò στα γραπτÜ δοκßμιÜ τουò? το οποßο περιλαμβιßνει και τη

χορÞγηση σε αυτοýò των αιπ,lθÝντων αντιγρÜφων τουò. Τα γραπτÜ δοκßμια των ιιποψηφßων

φυλÜσσονται στο αρχεßο του ΤμÞματοò για τουfußμστον Ýνα (Ι) Ýτοò μετÜ την ανακοßνωση των

αποτελεσμÜτων και κατüπιν με ε"υθυνη τηò ΕπιτροιτÞò ΚατατÜξεων συντÜσσεται σχετικü

πρακτικü και καταστρÝφονται.

ο Η ΕmτροπÞ Κατατιßξεων ανακοινþνει τα αποτελÝσματα των εξετÜσεων και τα αναρτÜ

σπ1ν επßσημη ιστοσελßδα του Ιδρýματοò.

. ΠRü¾ραμμα ΕξετÜσεων 2020-202ι.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

. ι«Βιολονßα του ΚυττÜρου»»

ΤετÜρτη 26Ι05Ι2021

Η þρα εξÝτασηò του μαθÞματοò εßναι 16.00-1β.00 υ.μ. στην αßθουσα ««Γερ.

ΚαρβουντζÞ» º_09, του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò, Παπαδιαμαντοποýλου 123,
ισüγειο.

. ««ΑνατουικÞΙστολονßα-Ευβουολογßα Ι»»

ΠÝμπτη 27Ια5Ι2α21

Η þρα εξÝτασηò του μαθÞματοò εßναι 16.00-18.00 υ.μ. στην αßθουσα <<Γερ.

καρβουντζÞ» 1_09, του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò, Παπαδιαμαντοποýλου 123,

ισüγειο.

. ««ΒασικÞ ΝοσηλευηκÞ lrr

ΠαρασκευÞ 28/05/202ß

Η þρα εξÝτασηò του μαθÞματοò εßναι ß6.00-ß8.00 υ.υ, στην αßθουσα <<Γερ.

ΚαρβουντζÞ» 1-09, του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò, Παπαδιαμαντοποýλου 123,
ισüγειο.

ΑθÞνα,'| 1ΙΟ5Ι2021
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ΠαρÜρτημα 8

ΔÞλωση αρνητικοý αποτελÝσματοò COVID-19 για καταταιαÞριεò
εξετÜσειò

Στοιχεßα Εξεταζüμενου

Στοηεßα ΕλÝγχου

ημερομηνια οΕζαγωγηò:

Τýποò ελÝψου {seIf
test, rapid test,
ocrl:
ΑποτεΛ€σμα:

Ημερομηνßα,,,....,,,,. 2021

Ο-ΗΔηλ.

(ΥπογραÞÞ)

ονομα:

Επωνυμο:
υνομα tιατροò:
υνομα ιγιητροò:

Ημερομηνßα
ΓÝννησηò:
ΑΔΤ η αΛΛα Ýγγραφο
ταυτοποιηση(


