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ΑΠΟ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 Η είσοδος στο κτήριο του ΤΕΕ Μαγνησίας δεν θα επιτρέπεται σε 
κανέναν εξεταζόμενο πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης. 

 Στην είσοδο θα υπάρχει αναρτημένη κατάσταση εξεταζομένων και 
σε περίπτωση που κάποιος/α λόγω προσωπικής του υπόθεσης 
χρειάζεται να προηγηθεί η εξέτασή του έναντι των άλλων, μπορεί 
να συνεννοηθεί με τον αρμόδιο υπάλληλο πριν την εξέταση, στα 
τηλέφωνα 2421026173,26574.  

 Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας (απλή 
χειρουργική μάσκα ή υφασμάτινη μη ιατρική) τόσο κατά την 
είσοδο τους, όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο 
κτήριο του ΤΕΕ Μαγνησίας, αλλά και την ώρα της εξέτασης.  Την 
μάσκα θα πρέπει να φέρει ο/η εξεταζόμενος/η και χωρίς αυτήν 
δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση του στο κτήριο. 

 Στην είσοδο θα δοθούν οδηγίες για τον όροφο και τις αίθουσες 
που θα γίνονται οι εξετάσεις. Αντισηπτικό υγρό θα βρίσκεται σε 
εμφανές σημείο της εισόδου. 

 Μετά την είσοδο πρέπει να κατευθύνονται αμέσως στον όροφο 
και στην αίθουσα που έχει προεπιλεγεί για την εξέτασή τους. 
Συστήνεται η χρήση του κλιμακοστασίου και η αποφυγή χρήσης 
του ανελκυστήρα.  Σε περίπτωση χρήσης του ανελκυστήρα αυτή 
θα γίνεται από ένα μόνο άτομο σε κάθε διαδρομή και μέχρι το 
τέλος της διαδρομής. 

 Κατά την διάρκεια της αναμονής για εξέταση θα πρέπει οι 
εξεταζόμενοι να βρίσκονται εκτός του  κτηρίου του ΤΕΕ  
Μαγνησίας και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις (σε 
περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών θα φροντίσει η 
υπηρεσία μας,  να παραμένουν σε χώρο του κτηρίου με την 
απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των εξεταζόμενων).  

 Οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια παραμονής τους μέσα στο 
κτήριο του ΤΕΕ να προσπαθούν να αποφεύγουν να βρίσκονται σε 
χώρους όπου υπάρχουν και άλλα άτομα και να αποφεύγουν την 
παραμονή και την επικοινωνία με άλλα άτομα σε κοινόχρηστους 
χώρους, όπως πλατύσκαλα, σκάλες κ.λπ. 



 Να προσπαθούν να τηρούν την απόσταση των δύο (2) μέτρων 
από τους υπόλοιπους ανθρώπους που κινούνται μέσα στο 
κτήριο. 

 Μετά την εξέταση οι εξεταζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από 
το κτήριο αμέσως και να αποφεύγουν τον συνωστισμό στην 
είσοδο ή έξω από αυτή. 

 Δεν θα δίνονται πληροφορίες από γραμματεία, παρά μόνο στα 
τηλέφωνα 2421026173,26574. 

 Σε περίπτωση που εξεταζόμενος θεωρεί ότι ανήκει σε ομάδα 
υψηλού κινδύνου για λοίμωξη COVID -19 ή υπάρχει υπόνοια ή 
είναι πρόσφατα φορέας COVID -19, θα πρέπει οπωσδήποτε  να 
το αναφέρει στον αρμόδιο υπάλληλο πριν την εξέταση στα 
τηλέφωνα 2421026173,26574.  
Η υπηρεσία μας θα  γνωστοποιήσει μόνον αυτή την πληροφορία 
(χωρίς αναφορά στην πάθηση ή το αίτιο)  στο Τμήμα Εξετάσεων 
του ΤΕΕ, ώστε να δοθούν οδηγίες και το συντομότερο δυνατό, να 
καθοριστεί ειδικό ραντεβού και να ληφθούν τυχόν πρόσθετα 
μέτρα, σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας του ΤΕΕ.  
 
Σε περίπτωση που υποψήφιος αρνείται να ακολουθήσει τις 
ανωτέρω οδηγίες για την δική του ασφάλεια, την ασφάλεια των 
συνυποψηφίων του, των εξεταστών και των εργαζομένων του 
ΤΕΕ, δεν θα εξετάζεται. 
 

 Οι εξεταζόμενοι μπορούν να μάθουν τα αποτελέσματα στα 
τηλέφωνα 2421026173,26574 μετά τις 5/11/2020. 
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