
 

 

Goethe-Institut  
Omirou 14-16 
106 72 Athen 
 
Tel.: 210 3661 000 
Fax: 210 3643 518 
Pruefungen-
athen@goethe.de 
 
 

Μέτρα ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων του 
Goethe-Institut 

Τελευταία ενηµέρωση: Απρίλιος  2021 
 
Το Goethe-Institut Athen λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που δίνονται από 
το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για τη διεξαγωγή εξετάσεων, τις αρµόδιες 
ελληνικές αρχές, καθώς και τις συστάσεις επισήµων ευρωπαϊκών φορέων, θα 
συνεχίσει να εφαρµόζει τα µέγιστα δυνατά µέτρα ασφαλείας κατά τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων:  
 

1. Κάθε εξεταστικό κέντρο θα δεχθεί πολύ µειωµένο αριθµό 
εξεταζόµενων. 

 
2. Οι αίθουσες, τόσο των γραπτών όσο και των προφορικών εξετάσεων 

και οι χώροι προετοιµασίας, θα διαµορφωθούν κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να µεγιστοποιείται η απόσταση µεταξύ των εξεταζόµενων στο 
πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή θα τηρηθεί αυστηρά η προβλεπόµενη 
απόσταση τουλάχιστον 1,50 µέτρου ανά εξεταζόµενο.   

 
3. Όλοι ανεξαιρέτως οι χώροι θα απολυµαίνονται τακτικά. Σε διάφορα 

προκαθορισµένα σηµεία θα υπάρχουν αντισηπτικά  για όλους. 
 

4. Θα ληφθεί µέριµνα ώστε, τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρηση 
των εξεταζόµενων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής 
στους στο εξεταστικό κέντρο, να τηρούνται αυστηρά οι απαιτούµενες 
αποστάσεις και να αποφεύγεται ο συνωστισµός.  

 
5. Όλοι ανεξαιρέτως οι εµπλεκόµενοι στις εξετάσεις του Goethe-

Institut (υπεύθυνοι εξετάσεων, επιτηρητές, εξεταστές και λοιποί 
συνεργάτες) θα έχουν έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ COVID-19 και 
θα φορούν µάσκα.  

 
6. Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο θα επιτρέπεται µόνο µε 

επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test PCR ή test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, 
η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόµενο ή τον 
γονέα/κηδεµόνα εάν πρόκειται για ανήλικο. Η δαπάνη για το 
τεστ βαρύνει τον/την εξεταζόµενο/-η.  
	

7. Οι εξεταζόµενοι οφείλουν να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο 
υποχρεωτικά µε µάσκα, την οποία θα φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής εξέτασης. Συνιστάται η 
χρήση µάσκας FFP2 KN95.  

 
8. Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων προβλέπονται διαλείµµατα 

ώστε να απολυµαίνονται και να αερίζονται µε φυσικό τρόπο οι 
αίθουσες. Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων θα τηρούνται οι 



 

αποστάσεις ασφαλείας και όλοι οι παρευρισκόµενοι, εξεταζόµενοι 
και συνεργάτες,  θα φορούν υποχρεωτικά µάσκα. Το Ινστιτούτο µας 
διαθέτει σύστηµα εξαερισµού µε φίλτρα νοσοκοµειακού τύπου και 
κάθετη ροή αέρα. 

 
9. Στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου παρακαλούµε να προσέρχονται 

µόνο οι εξεταζόµενοι. Οι συνοδοί τους (γονείς, καθηγητές κλπ.) 
παρακαλούνται να µην συνωστίζονται µπροστά από την είσοδο του 
εξεταστικού κέντρου. 

 
10. Παρακαλούνται θερµά οι εξεταζόµενοι να τηρούν όλα τα 

προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας.  
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