Gentili candidate/i,
Il programma dell’esame DIPLOMA – sessione di DICEMBRE 2021 sono disponibili
sulla stessa piattaforma DIPLOMI utilizzata per le iscrizioni.
Vi preghiamo di controllare l’orario e di stampare il programma così da presentarlo il
giorno degli esami.
Per quanto riguarda il protocollo sanitario troverete qui di sotto la dichiarazione
da presentare compilata e firmata il giorno degli esami.

Αγαπητοί υποψήφιοι,
Το πρόγραμμα των εξετάσεων DIPLOMA – εξεταστική περίοδος Δεκεμβρίου 2021
είναι διαθέσιμο στην ιδιά πλατφόρμα DIPLOMI των εγγραφών.
Σας παρακαλούμε να ελέγξετε το ωράριο και να το εκτυπώσετε έτσι ώστε να το
προσκομίσετε την ημέρα την εξετάσεων.
Όσον αναφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο, θα βρείτε παρακάτω την δήλωση.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο που ακολουθεί και να το
φέρετε εκτυπωμένο την ημέρα των εξετάσεων μαζί με το πρόγραμμα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΕΞΕΤΑΣΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ)
Οι εξετάσεις διενεργούνται τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας και πρόληψης.
Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:
 του πιστοποιητικού εμβολιασμού
 της βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου
 του διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) έως και 48 ώρες πριν την εξέταση
 του διαγνωστικού ελέγχου (PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση
 της βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) έως
και 24 ώρες πριν από την εξέταση (ΜΟΝΟ για ανηλίκους έως 17 ετών), η
οποία υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα του
Επίσης,
ο/η υπογράφων/-ουσα
______________________________________________________________
εν πλήρει γνώση ότι ο νόμος τιμωρεί όποιον προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις, με
ατομική ευθύνη και καθαρή συνείδηση – εξ όσων γνωρίζει, δηλώνει ότι:
1.
δεν βρίσκεται σε κατάσταση υποχρεωτικής καραντίνας και ότι δεν είναι
θετικός στην COVID-19,
2.
δεν έχει έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν βρεθεί θετικά στον κορωνοϊό,
3.
δεν παρουσιάζει συμπτώματα προσομοιάζοντα γρίπης.
Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα:
Σταθ.: ____________________
Κιν.: ____________________
Email: ____________________
Ημερομηνία _______________________
Υπογραφή ________________________

