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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.Φ.251/ 60473 /Α5
Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 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).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 4Α, 13 και 13Γ του
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
5. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Τις διατάξεις της αρ. Φ.251/25089/Α5/20.2.2020
απόφασης 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
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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).
11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019
κοινής απόφασης 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 με την υπ’
αρ. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 απόφαση της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1106 και Β΄1501 Διορθώσεις Σφαλμάτων).
12. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).
13. Την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά
με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά
τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2020.
14. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2020.
15. Την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ.
26635 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».
16. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/
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217/59469/Β1/20.5.2020 εισήγηση, του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων,
γραπτών ή προφορικών, 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 τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της
Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου
για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:
α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση
ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
β) Στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους να
τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ
των υποψηφίων.
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους
και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων είναι προαιρετική. Για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την
περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
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2. Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και,
όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη χρήση κλιματιστικών,
σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,
γ) την αποφυγή συγχρωτισμού,
δ) 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.),
ε) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και
στ) την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας των
πανελλαδικών εξετάσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υγείας
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