
ΘΕΜΑ : «Οδηγίεσ για την πρόληψη μετάδοςησ τησ πανδημίασ κατά την προςζλευςη των υποψηφίων 

ςτισ Επιτροπζσ  Υγειονομικήσ Εξζταςησ και Πρακτικήσ Δοκιμαςίασ των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του 

ζτουσ 2021» 

  

      Σασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1  και 4 τθσ με αρικμ.Φ.251/64572/Α5/2021 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 2363 Β’) με κζμα «Τρόποσ διεξαγωγισ των Πανελλαδικϊν εξετάςεων 2021, γραπτϊν ι προφορικϊν και 
εφαρμογι του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου  νόςθςθσ  από τον κορωνοϊό COVID-19.», για 
τθν αςφαλι διεξαγωγι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν που απαιτοφνται για τθν ειςαγωγι των υποψθφίων ςτα 
ΤΕΦΑΑ, 
 ιςχφει: 
      Η τιρθςθ απόςταςθσ ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ των υποψθφίων ςτουσ  χϊρουσ προετοιμαςίασ ι 
προκζρμανςθσ τουσ. 
 Σε κάκε περίπτωςθ, ιςχφουν οι ςχετικζσ οδθγίεσ, όπωσ αυτζσ επικαιροποιοφνται  και ανακοινϊνονται από τθν 
Υγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.» 
Για τισ ςχετικζσ οδθγίεσ μπορείτε να ανατρζξετε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ  Ακλθτιςμοφ, ςτθν 
κατθγορία «Ακλθτιςμόσ & COVID 19» 
      Η  υποχρεωτικι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από όλουσ τουσ/τισ υποψθφίουσ/εσ και το εκπαιδευτικό 
προςωπικό εντόσ των εξεταςτικϊν κζντρων. 
      Η διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου (self-test, PCR ι rapid test) μια φορά τθν εβδομάδα από υποψιφιουσ/ 
εσ και το εκπαιδευτικό, διοικθτικό και λοιπό προςωπικό. Οι υποψιφιοι  που ςυμμετζχουν ςτθ διεξαγωγι των 
Πανελλαδικϊν εξετάςεων των ΤΕΦΑΑ, κα προςζρχονται ςτα εξεταςτικά κζντρα ζχοντασ μαηί τουσ διλωςθ ι 
βεβαίωςθ αρνθτικοφ τεςτ (self-test, PCR ι rapid test).  
     Επίςθσ ςκόπιμο κρίνεται οι υποψιφιοι να ζχουν μαηί τουσ  ςτυλό κακϊσ και,  κατά τθν προςζλευςθ τουσ ςτο 
κολυμβθτιριο, ςκουφάκι , παντόφλεσ,  πετςζτα ι μπουρνοφηι. 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ χριςθ κινθτοφ εντόσ των εξεταςτικϊν κζντρων. 
    Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο τθλ. 2551355360-1. 
 

                                                                                                                        

                                                                                                              Η Γ/ντπια   
                                                                                                  Γ/νσηρ Β/θμιαρ Δκπ/σηρ Έβπος 
 
                          Πλακωτή Δλένη 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΑΝ.  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΔΒΡΟΤ 

Φ.Α.Υ.Α ΔΒΡΟΤ 
----- 

  

 

                                 

 

                   Αλεξ/πολη:  10 – 6 -2021 

                   Απ. Ππωτ.: Φ.26.1/7643 

                            

 

Γιεύθςνση : : Γήμητπαρ 19                Ππορ: 
 ΓΔΛ, ΔΠΑΛ   Έβπος Πόλη : 68100  Αλεξ/πολη  

Πληπουοπίερ : Γαγκάκη  Αναστασία  

Σηλέυωνο : 2551355360,1  

   

Email : grfaevr@sch.gr  
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