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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/107120/Α5
Τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων
εξωτερικού 2021, γραπτών ή προφορικών και
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID -19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου
της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104) και η ισχύς των οποίων έχει παραταθεί με το άρθρο 161 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), το
άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α’ ’48) και το άρθρο 226 του
ν. 4823/2021 (Α’ 136).
2. α) Τα άρθρα 2 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Το άρθρο 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως έχει παραταθεί και ισχύει με το άρθρο
πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).
3. Του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).
4. Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα
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για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
5. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
6. Την παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
7. Το άρθρο 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
8. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)»,
και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α αυτού.
10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
12. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
13. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180).
14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ.
68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
19. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ. 52666/2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, ο Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα,
30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3958), όπως ισχύει
κάθε φορά.
21. Την υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών
των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης της Ελλάδος καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα
αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες
για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον
τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
(Β’ 1538).
22. Την υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση,
το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των
εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736), όπως ισχύει.
23. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και
όργανα σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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24. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940 Διορθώσεις
Σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19
σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό
όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020).
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021
κοινή υπουργική απόφαση «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237).
28. Την υπό στοιχεία Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ. 26635/23.4.2020
εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη
χρήση κλιματιστικών μονάδων».
29. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/
22-05-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή
άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις» και
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το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Πρακτικές
οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους».
30. Τις από 28.5.2021 και 2.6.2021 γνώμες της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με τα υγειονομικά
μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2021.
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/564/106421/Β1/1-9-2021 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
32. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 και εξετάσεων
Ελλήνων εξωτερικού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών
Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων
Ελλήνων εξωτερικού
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού, γραπτών ή προφορικών, καθώς επίσης και
των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ορίζεται ως εξής:
O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους
ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού
Κέντρου για τις εξετάσεις υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής
Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους
υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, κάθε Εξεταστικού Κέντρου ειδικών μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε
Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των μουσικών
μαθημάτων, μεριμνούν για τα κάτωθι:
α) Την τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ
των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας
από όλους τους/τις υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών
κέντρων.
γ) Την επίδειξη, εκ μέρους των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης κατά την
πρώτη ημέρα προσέλευσης στις Εξετάσεις. Η επίδειξη
των προπεριγραφόμενων πιστοποιητικών, πραγματοποιείται, κάθε φορά, κατά την ημέρα που διενεργούνται
οι εξετάσεις.
δ) Την επίδειξη είτε υπεύθυνης δήλωσης αρνητικού
αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
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είτε σχετικής αρνητικής βεβαίωσης εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) για τις περιπτώσεις
εκείνες όπου δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.
2. Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
β) την αποφυγή συγχρωτισμού,
γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών,
με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
Άρθρο 2
Προμήθεια και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από το κορωνοϊό COVID-19
και δήλωση του αποτελέσματος
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
γίνεται δωρεάν μέσω των εξεταστικών κέντρων, στα
οποία οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν, ως ακολούθως:
1) την Δευτέρα 6/9 για τους/τις υποψηφίους/ες των
Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ,
2) την Δευτέρα 6/9 για τις εξετάσεις υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού,
3) την Παρασκευή 10/9 για τις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και νέων Μουσικών,
4) την Τρίτη 21/9 για τους/τις υποψηφίους/ες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ.
Οι υποψήφιοι/ες αντί του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self-test) δύνανται να επιλέγουν τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) με
δική τους δαπάνη.
Η διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
ή του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test
ή PCR) από τους/τις ανωτέρω υποψήφιους/ες οι οποίοι/
ες δεν έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει, θα πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την πρώτη
μέρα εξέτασης των υποψηφίων.
Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον
σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό
που δεν έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει υποχρεούνται
να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο μια φορά την
εβδομάδα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την πρώτη
προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.
Κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο
υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό - βεβαίωση νόσησης ή τις
κατά περίπτωση βεβαιώσεις αρνητικού αποτελέσματος,
χειρόγραφες εάν πρόκειται για self-test ή βεβαιώσεις των
ιδιωτικών δομών αν πρόκειται για rapid tests ή PCR και
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τις οποίες επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος
οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό, μεταβαίνουν την ίδια μέρα σε δημόσια
δομή, για να υποβληθούν σε επαναληπτικό διαγνωστικό
έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν σε ιδιωτική δομή για
τον έλεγχο αυτό. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός και το διοικητικό
και λοιπό προσωπικό λαμβάνει σχετική βεβαίωση από
την παραπάνω δομή και προσέρχεται στο εξεταστικό
κέντρο. Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου
είναι θετικό, τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
και αποκλείεται η συμμετοχή των ασθενών στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι λοιποί/ες υποψήφιοι/
ες ή/και εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου,
στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/τα κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ως προς
τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διεξαγωγή
των εξετάσεων, σε περίπτωση που αποτελούν επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα, αντικαθίστανται.
Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες
με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή στον κορωνοϊό, ο/η
υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές
εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού
αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).
Άρθρο 3
Διεξαγωγή εξέτασης μαθήματος
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
Ειδικά για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»:
α) επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,
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β) τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του
εξεταζομένου και των εξεταστών- βαθμολογητών που
βρίσκονται πίσω από το παραβάν,
γ) καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό
υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο.
Άρθρο 4
Διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών
για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών
που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα
ΤΕΦΑΑ, ισχύει ότι:
α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους.
β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ
των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν
οι σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και
ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2021
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