
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.251/64572/Α5 
Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσε-

ων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμο-

γή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός 

έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 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 συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104) και η ισχύς των οποίων έχει παρα-
ταθεί με το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

2. Τα άρθρα 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατε-
πείγουσες 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).

3. Το άρθρο 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 
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 Νομοθε-
τικού 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 «Κατε-
πείγοντα 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 Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

8. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές 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 Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, 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 Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

17. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

19. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).
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20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.33506/29.05.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, ο Υφυ-
πουργούς στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας…» (Β’ 2233).

21. Την υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πα-
νεπιστημίων … 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 βαθμολόγη-
σης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτι-
κές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» 
(Β’ 1538).

22. Την υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγω-
γή 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 οργά-
νων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των 
εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736).

23. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρό-
σβαση 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). 

24. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοι-
νή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940 Διορθώσεις 
Σφαλμάτων).

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ-

τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
λείων 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 γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτι-
κών, 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). 

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυ-
τοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 
σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαι-
δευτικού 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 αυτοδι-
αγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τρι-
άντα (30) ετών» (Β’ 2237).

28. Την υπ’ αρ. 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 κλιματιστι-
κών μονάδων».

29. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/
22-05-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή 
άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις» και 
το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγ-
γραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Πρακτικές 
οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμέ-
νους 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/333/62926/Β1/1.6.2021 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 Πανελ-
λαδικών εξετάσεων 2021, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τρόπος διεξαγωγής 
των Πανελλαδικών εξετάσεων

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, 
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 γρα-
πτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υπο-
ψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής 
Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους 
υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, κάθε Εξετα-
στικού 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, συμπεριλαμ-
βανομένου 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 
προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων,

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR 
ή rapid test) μια φορά την εβδομάδα από υποψήφιους/
ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. 
Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου που συμμε-
τέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, 
θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί 
τους δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR 
ή rapid test).

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 Υπουρ-
γείου Υγείας,

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,
γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, 

με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντι-
σηπτικό 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 Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 2
Προμήθεια και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από το κορωνοϊό COVID-19 
και δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται 
δωρεάν από το φαρμακείο.

2. Για την ταυτοποίηση των δικαιούχων για την 
προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εφαρμό-
ζονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις υπό στοι-
χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 (Β’  2020) και Δ1α/
Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 (Β’  2237) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις. Ειδικά για την ταυτοποίηση των υποψηφίων 
ηλικίας άνω των τριάντα (30) ετών, το Υπουργείο Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων αποστέλλει στην ανώνυμη εται-
ρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα στοιχεία των ανωτέρω 
υποψηφίων. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω 
στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. 

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων 
ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά τους ορισμούς του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και 
του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό 
των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική 
δοκιμασία ελέγχου, προσώπων και τη διανομή αυτοδια-
γνωστικού ελέγχου σε αυτούς.

4. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 2, η ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτο-
διαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

5. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών 
φυλλαδίων. Ειδικότερα, για τους/τις υποψηφίους/ες 
των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων το πρώτο 
τεστ θα γίνει την Πέμπτη, 10.06.2021, με δυνατότητα 
επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού απο-
τελέσματος από την Πέμπτη, 10.06.2021, μέχρι και την 
Κυριακή, 13.06.2021. Για τους/τις υποψηφίους/ες των 
Γενικών Λυκείων το δεύτερο τεστ θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή, 18.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαι-
ωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
από την Παρασκευή, 18.06.2021, μέχρι και την Δευτέρα, 
21.06.2021. Για τους/τις υποψηφίους/ες των Επαγγελ-
ματικών Λυκείων το δεύτερο τεστ θα γίνει το Σάββατο, 
19.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος από το Σάββατο, 
19.06.2021, μέχρι και την Τρίτη, 22.06.2021. Οι εκπαιδευ-
τικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό υποχρεούνται 
να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο μία φορά 
την εβδομάδα, 48 ώρες πριν από την πρώτη προσέλευσή 
τους στη σχολική μονάδα. 

6. Εξαγωγή αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου:
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων, 

οι ενήλικοι/ες υποψήφιοι/ες, οι εκπαιδευτικοί και το δι-
οικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού αυθεντι-
κοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρί-
ων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του 
διαγνωστικού ελέγχου. Για όλους τους υποψήφιους/ες 
επιλέγεται η κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» 
και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
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είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική 
κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν 
τα ανωτέρω πρόσωπα. Για τους εκπαιδευτικούς και το 
διοικητικό και το λοιπό προσωπικό επιλέγεται η κατη-
γορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» 
και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση 
του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν 
τα ανωτέρω πρόσωπα. 

Κάθε ημέρα εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, το εκπαι-
δευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό κατά την προ-
σέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται να 
φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρό-
γραφη βεβαίωση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, 
από την οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα 
του διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν 
κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο. Στην πε-
ρίπτωση θετικού αποτελέσματος οι υποψήφιοι/ες, το 
εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, αφού 
εκδώσουν τη σχετική κάρτα ή δήλωση από την πλατφόρ-
μα self-testing.gov.gr μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, 
από αυτές που ορίζονται ενδεικτικά στην ως άνω πλατ-
φόρμα, για να υποβληθούν δωρεάν σε επαναληπτικό 
διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν του 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 επαναληπτι-
κού ελέγχου είναι θετικό, τότε ακολουθείται το πρωτό-
κολλο του ΕΟΔΥ και ο/η υποψήφιος/α θα έχει την δυνα-
τότητα, κατόπιν αίτησής του/της, να λάβει μέρος στις 
επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρί-
ου, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού 
αποτελέσματος, από το οποίο προκύπτει αποδεδειγμένη 
νόσηση COVID-19. Υποψήφιοι/ες ή/και εκπαιδευτικοί 
αίθουσας εξεταστικού κέντρου, στην οποία διαγνώστηκε 
επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα κατά τη διάρκεια των 
Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμ-
μετοχή στις εξετάσεις. Ως προς τους εκπαιδευτικούς που 
συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περί-
πτωση 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 ορ-
γάνων,

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, ισχύουν:

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργά-
νων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη 
χρήση τους.

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 
των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προ-
θέρμανσης των υποψηφίων Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν 
οι σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και 
ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επι-
τροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς καταχώρισης του αποτελέσματος 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 2 η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα 
του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) 
και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του 
ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙ-
ΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» 
και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα 
την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κα-
νονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο 
Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων 
λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτι-
κά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία ανα-
φέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί 
κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγ-
χάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απα-
ραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της 
παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της 
οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορί-
ες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μα-
θητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) ενήλικους 
μαθητές/τριες και υποψήφιοι/απόφοιτοι προηγούμενων 
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ετών, Δ) εκπαιδευτικούς, του διοικητικού και του λοιπού 
προσωπικού των σχολικών μονάδων.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης.

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματε-
πώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομη-
νία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, 
η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονοματε-
πώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομη-
νία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, 
η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονο-
ματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) 
ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται 
στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr διαγράφεται ορι-
στικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την κατα-
χώριση.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική 
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των υποψηφίων και 
των εκπαιδευτικών από κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδι-
αγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με 
τα άρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 
του ν. 4792/2021. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021 

Οι Υπουργοί

Παιδείας Εργασίας και 
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών Επικρατείας
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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