
Οδεγίεο γηα ηελ πξνζέιεπζε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμάκελνπ ηνπ αθαδεκαϊθνύ 
έηνπο 2021-2022, ζην Τκήκα Ννζειεπηηθήο Θεζζαινλίθεο.   
 
Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ 
ηνπ αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2021-2022 ζην Τκήκα Ννζειεπηηθήο, γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζην 
Τκήκα  ζα πξέπεη: 
 
 

1. Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο πνπ δελ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην edupass ζα πξέπεη λα 
θάλνπλ εγγξαθή θαη λα δειώζνπλ ην πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ, ή ην πηζηνπνηεηηθό 
λόζεζεο, ή ην απνηειέζκαηα αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαηόπηλ δηεμαγωγήο 
κνξηαθνύ ηεζη (PCR) έωο εβδνκήληα δύν (72) ωξώλ ή γξήγνξνπ ηεζη αληηγόλνπ 
(rapid) έωο ζαξάληα νρηώ (48) ώξεο πξηλ ηελ πξνβιεπόκελε ώξα έλαξμεο ηεο 
εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 

2. Οη θνηηεηέο νη νπνίνη ήξζαλ ζε επαθή κε επηβεβαηωκέλν θξνύζκα ζα κπνξνύλ λα 
πξνζέξρνληαη ζηηο εμεηάζεηο ΜΟΝΟ κε απνηειέζκαηα αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ 
ειέγρνπ θαηόπηλ δηεμαγωγήο κνξηαθνύ ηεζη (PCR) έωο εβδνκήληα δύν (72) ωξώλ ή 
γξήγνξνπ ηεζη αληηγόλνπ (rapid) έωο ζαξάληα νρηώ (48) ώξεο πξηλ ηελ 
πξνβιεπόκελε ώξα έλαξμεο ηεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 

3. Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ δήιωζε ζηελ 
πιαηθόξκα edupass (π.ρ. αιινδαπνί ή άιινη θνηηεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ Α.Μ.Κ.Α. 
ή θωδηθνύο ΤAXISNET ή θωδηθνύο γηα ελαιιαθηηθό ηξόπν ζύλδεζεο θαη 
απζεληηθνπνίεζεο ζηελ ωο άλω πιαηθόξκα), έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζέιζνπλ 
ζηηο εμεηάζεηο: 

α. είηε κε πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 
ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.746/08.01.2022 (Β'32) Κνηλήο Υπνπξγηθήο 
Απόθαζεο, όπωο απηή εθάζηνηε ηζρύεη. 

β. είηε κε πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο ζύκθωλα  κε ηελ  παξ.  3 ηνπ  άξζξνπ  9 ηεο 
ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 746/08.01.2022 (Β'32) Κνηλήο Υπνπξγηθήο 
Απόθαζεο, όπωο απηή εθάζηνηε ηζρύεη. 

γ. είηε κε βεβαίωζε αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαηόπηλ δηεμαγωγήο 
κνξηαθνύ ηεζη (PCR) έωο εβδνκήληα δύν (72) ωξώλ ή γξήγνξνπ ηεζη 
αληηγόλνπ (rapid) έωο ζαξάληα νρηώ (48) ώξεο πξηλ ηελ πξνβιεπόκελε 
ώξα έλαξμεο ηεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

4. Οη θνηηεηέο πνπ δελ ζα έρνπλ καδί ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, θαζώο θαη ην 
πηζηνπνηεηηθό γηα ην covid-19 ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή δελ ζα κπνξνύλ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο. 

5. Ο έιεγρνο όιωλ ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ ζα γίλεηαη κέζα ζηηο αίζνπζεο πξηλ δνζνύλ ηα 
ζέκαηα ηωλ εμεηάζεωλ.  

6. Οη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα λνζνύλ κε ινίκωμε θαη δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 
εμεηάζεηο, κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ππνρξεωηηθώο 
απνπζίαδαλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ δηδάζθνληα, έρνληαο ωο ηεθκήξην: 

α. ηελ παξνπζίαζε ζεηηθνύ κνξηαθνύ ηέζη (PCR) θαηά ην ρξόλν εμέηαζεο. 
β. ηελ παξνπζίαζε ζεηηθνύ ηεζη αληηγόλνπ (rapid) θαηά ην ρξόλν εμέηαζεο 

 

 


