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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ Α΄ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2021-2022 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Α/Α Απ.ππωτοκόλλος αίτησηρ Μόπια 
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1 158 35300 
2 172 32300 
3 173 30600 
4 147 28500 
5 139 28300 
6 182 28300 
7 142 27600 
8 141 26300 
9 163 26300 

10 164 25800 
11 143 25400 
12 176 25400 
13 156 23900 
14 188 23600 
15 180 22930 
16 153 21900 
17 171 21880 
18 168 20100 
19 187 19630 
20 175 19600 
21 140 19400 
22 177 19330 
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23 162 18530 
24 178 18400 
25 165 17200 
26 149 15100 
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Σύμθυνα με ηα αποηελέζμαηα ηηρ μοπιοδόηηζηρ, οι ςποτήθιοι με  Α/Α από 1-21, όπυρ θαίνεηαι ζηον 

Πίνακα 1, αποκηούν δικαίυμα εγγπαθήρ ζηο Α΄ εξάμηνο καηάπηιζηρ. Οι ςπόλοιπερ θέζειρ μέσπι και 

ηην 30η, ζύμθυνα με ηη νομοθεζία,  καλύπηονηαι από ηοςρ επιηςσόνηερ ηος παπάλληλος 

μησανογπαθικού ηυν ηελεςηαίυν πανελληνίυν εξεηάζευν. 

Ανατπέξτε στον απιθμό ππωτοκόλλος αίτησηρ πος λάβατε κατά την κατάθεση, πποκειμένος να 

ελέγξετε τη σειπά κατάταξήρ σαρ. 

 

Οι επιηςσόνηερ, όπυρ αναθέπονηαι ζηον παπαπάνυ πίνακα, ςποσπεούνηαι μέσπι και ηην Τπίηη 21 

Σεπηεμβπίος, ώπα 12:00, να καηαθέζοςν αίτηση οπιστικοποίησηρ εγγπαυήρ (ηην αίηηζη θα ηη 

βπείηε εδώ), πποκειμένος να  ππαγμαηοποιηθεί η εγγπαθή ηοςρ ζηο ΔΙΕΚ. Η αίηηζη μποπεί είηε να 

αποζηαλεί ηλεκηπονικά ζηο e-mail ηος ΔΙΕΚ  iek.venizeleio@gmail.com, είηε να καηαηεθεί 

αςηοπποζώπυρ ζηη Γπαμμαηεία, ζηην οδό Σπιναλόγκαρ 1.  

 Όζοι καηαθέζοςν αίηηζη οπιζηικοποίηζηρ, θα λάβοςν e-mail λίγερ ημέπερ ππιν ηην έναπξη ηυν 

μαθημάηυν (1
η
 Οκηώβπη) με πληποθοπίερ πος θα αθοπούν ηην έναπξη ηηρ θοίηηζηρ. 

 

Σε πεπίπηυζη πος πποκύτοςν κενέρ θέζειρ από ηην παπαπάνυ διαδικαζία, θα ειδοποιηθούν 

ηηλεθυνικά οι  ςποτήθιοι επιλασόνηερ, βάζει ηηρ ζειπάρ μοπιοδόηηζηρ. 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη, 

 Σηα επόκελα εμάκελα ε θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη εργαζηηριακά μαθήμαηα ποσ 

πραγμαηοποιούνηαι ζηο τώρο ηοσ νοζοκομείοσ. Σηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Νόκνο 

4829/Α/ΦΕΚ 166-10-9-2021) αλαθέξεηαη ε ππνρξεσηηθόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ θαηά ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19, θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε είδνπο 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δηεμάγεηαη ζε λνζνθνκεία. 

 Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Υπ.Απόθαζε Δ1α/Γ.Π.νηθ55254, ΦΕΚ4187/10-9-21) 

πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηην εκπαιδεσηική διαδικαζία ποσ 

πραγμαηοποιείηαι ζηη δομή ηοσ ΔΙΕΚ (Σπιναλόγκας 1), ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

Ψεθηαθό πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ Covid-19 ηεο Ε.Ε.ή ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ηνλ θσξνλντό ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ. Όζνη δελ πξνζθνκίδνπλ ηα 

αλσηέξσ, ππνρξενύληαη ζε πξνζθόκηζε αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ 

λόζεζεο γηα ηνλ θνξσλντό (rapid ή PCR test)2 θνξέο /εβδνκάδα έσο 48 ώξεο πξηλ ηελ Τξίηε 

θαη ηελ Παξαζθεπή, κε δηθή ηνπο δαπάλε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iek.venizeleio@gmail.com


 

 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟ Γ΄ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2021-2022 
 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Α/Α Απ.ππωτοκόλλος αίτησηρ Μόπια  

1 157 35500  

ΕΠΙΤΥΦΟΝΤΕΣ 2 166 30700 
3 148 27200 
4 154 24800  

5 167 22200 
 

Σύμθυνα με ηα αποηελέζμαηα ηηρ μοπιοδόηηζηρ  και πποκειμένος να  ζςμπληπυθεί ημήμα 30 αηόμυν 

ζηο Γ΄ εξάμηνο, οι Υποτήθιοι με Α/Α  από 1-3, όπυρ θαίνεηαι ζηον Πίνακα 2, καηαηάζζονηαι ζηο Γ΄ 

εξάμηνο καηάπηιζηρ. Θα λάβοςν e-mail λίγερ ημέπερ ππιν ηην έναπξη ηυν μαθημάηυν (1
η
 Οκηώβπη) 

με πληποθοπίερ για ηην έναπξη ηηρ θοίηηζηρ. 

Ανατπέξτε στον απιθμό ππωτοκόλλος αίτησηρ πος λάβατε κατά την κατάθεση, πποκειμένος να 

ελέγξετε τη σειπά κατάταξήρ σαρ. 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη, 

  ζην Γ εμάκελν ε θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη εργαζηηριακά μαθήμαηα ποσ πραγμαηοποιούνηαι 

ζηο τώρο ηοσ νοζοκομείοσ. Σηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Νόκνο 4829/Α/ΦΕΚ 166-10-9-2021) 

αλαθέξεηαη ε ππνρξεσηηθόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ θαηά ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θνηηεηώλ θαη 

ζπνπδαζηώλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δηεμάγεηαη 

ζε λνζνθνκεία. Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Υπ.Απόθαζε Δ1α/Γ.Π.νηθ55254, ΦΕΚ4187/10-9-21) 

πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηην εκπαιδεσηική διαδικαζία ποσ 

πραγμαηοποιείηαι ζηη  δομή ηοσ ΔΙΕΚ( Σπιναλόγκας 1,) ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ 

Ψεθηαθό πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ Covid-19 ηεο Ε.Ε.ή ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο από 

ηνλ θσξνλντό ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ. Όζνη δελ πξνζθνκίδνπλ ηα αλσηέξσ, ππνρξενύληαη ζε 

πξνζθόκηζε αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ λόζεζεο γηα ηνλ θνξσλντό (rapid ή 

PCR test)2 θνξέο / εβδνκάδα έσο 48 ώξεο πξηλ ηελ Τξίηε θαη ηελ Παξαζθεπή κε δηθή ηνπο 

δαπάλε.  

 

 

 

                                                                                                                                 

     Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

 

ΥΡΙΣΙΑΝΑ ΚΟΣΩΝΗ 

 


