
3-9-21 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.  

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στους 

υποψηφίους εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών 

εξετάσεων  2021  παρέχεται δωρεάν  η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

(self-test)  μέσω των εξεταστικών κέντρων, στα οποία οι υποψήφιοι/ες  θα 

εξεταστούν. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια των self test στους υποψηφίους  θα γίνεται 

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 εφόσον το επιθυμούν 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. 

Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες των Εξετάσεων, 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 τις οποίες επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο 

εξεταστικό κέντρο. 

 


