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Ενημέρωση υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις NOCN / LAAS 
Μαΐου 2022 

 
Ο υποψήφιος οφείλει: 
 

• Να προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης και 20 λεπτά πριν την ώρα της προφορικής του εξέτασης. Να μην 

παραμένει στους εξωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου μετά τη 

λήξη κάθε φάσης της εξέτασης.  

• Να μη συγχρωτίζεται στον προαύλιο χώρο / σκάλες / διαδρόμους του 

εξεταστικού κέντρου ούτε στους γύρω από το εξεταστικό κέντρο δρόμους. 

• Να κάνει χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για την υγιεινή 

των χεριών κατά την είσοδο στις αίθουσες γραπτής/προφορικής εξέτασης 

και κατά την έξοδο από αυτές.   

• Να χρησιμοποιεί προστατευτική μάσκα σε όλες τις φάσεις της εξέτασης 

και σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

• Να τηρεί τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ και των οργάνων εξετάσεων. 

• Στην αίθουσα εξέτασης να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση που έχει 

ορισθεί για τον ίδιο. 

• Να έχει μαζί του το δικό του στιλό (για τις εξετάσεις NOCN) και να μην 

δανείζεται από συνυποψηφίους του. 

• Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΠ.οικ.23871/2022, η είσοδος 

των εξεταζόμενων στο εξεταστικό κέντρο προκειμένου να συμμετέχουν σε 

κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών, επιτρέπεται χωρίς να 

απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης 

ή βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 

καθώς και βεβαίωση διενέργειας κάθε άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου 

(rapid test ή PCR test). 
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Για τους γονείς και τους  καθηγητές 

Οι γονείς και οι συνάδελφοι παρακαλούνται θερμά να σεβαστούν ότι δεν θα 

επιτραπεί η παραμονή τους όχι μόνο στους εσωτερικούς αλλά ούτε στους 

εξωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου τόσο λόγω των μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας όσο και για να εξασφαλιστεί η ησυχία που 

επιβάλλεται για την απόδοση των υποψηφίων στην εξέταση. 

 

Διευκρίνιση για υποψήφιους που τυχόν νοσούν από COVID ή βρίσκονται σε 

καραντίνα 

Οι υποψήφιοι που θα απουσιάσουν από τις εξετάσεις για τον παραπάνω λόγο 

δικαιούνται να μεταφέρουν τα εξέταστρά τους για την επόμενη εξεταστική 

(Δεκέμβριος 2022), προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση στο email 

palsofed@palso.gr). Η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει το 

αργότερο μέχρι τις 10/6/2022. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέτρα προστασίας ενδέχεται να μεταβληθούν, ανάλογα με 

την πορεία της πανδημίας και τις συστάσεις των αρμόδιων επιτροπών προς 

τις κρατικές αρχές. Παρακαλούνται τα ΚΞΓ και οι υποψήφιοι των εξετάσεων 

να παρακολουθούν τις εξελίξεις για τυχόν αλλαγές που μπορεί να 

προκύψουν. 
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