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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ότι σύμφωνα με την αριθ. πρακτικού 
9/24-11-2021 (θέμα 13) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η χρονική διάρκεια εξέτασης του κάθε 
μαθήματος θα είναι δίωρη και θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
 

• Δευτέρα 13-12-2021 ώρα 13:00-15:00 μ.μ. Μάθημα «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ»  
Χώρος εξέτασης: Αίθουσα 2 

• Τρίτη 14-12-2021 ώρα 13:00-15:00 μ.μ. Μάθημα «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι»  
Χώρος εξέτασης: Αίθουσα 2  

• Τετάρτη 15-12-2021 ώρα 13:00-15:00 μ.μ. Μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» 
Χώρος εξέτασης: Αίθουσα 2 

 
 
Οι  υποψήφιοι δεν απαιτείται να φέρουν μαζί τους επιπλέον υλικό για την εξέταση των τριών μαθημάτων. 
 
Κατά τη διενέργεια των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εφαρμόζονται 
τα ακόλουθα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν 
καθοριστεί στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ 119847/ΓΔ6 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/Β/24-09-2021), και εξειδικεύονται 
ακολούθως: 
 
α) τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 
(αποστάσεις, σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί 
από το Υπουργείο Υγείας, 
 
β) οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία εντός του χώρου του κτηρίου 
του Τμήματος με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν 
την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και με ταυτόχρονο έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των 
υποψηφίων. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό 
έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των 
εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική 
παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. 
 
Οι εργαζόμενοι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του κάθε 
μαθήματος, για να την προσκομίσουν στην εργασία τους, παρακαλούμε να προσέλθουν στη Γραμματεία 
του Τμήματος πριν την έναρξη της εξέτασης για να υποβάλουν σχετική αίτηση. 
 
Από τη Γραμματεία  
30-11-2021 
 


