
    
  
  

 

 
ΘΕΜΑ :«Διευκρινίσεις για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για 

εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-22  Τρικάλων και τα σχετικά υγειονομικά 

πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας Covid 19»  

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αριθ. Φ.251/64572/Α5/2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2363 Β') με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή 

προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19», για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για 

την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, ισχύουν: 

 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. Για τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, στην κατηγορία «Αθλητισμός & COVID 19».  

 

Με βάση τα παραπάνω δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις στους υποψήφιους, ως εξής:  

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

                   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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             ΠΡΟΣ: 
            1. ΔΔΕ της χώρας 

2. ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ  Τρικάλων 
 
ΚΟΙΝ.:  
1. ΥΠΑΙΘ 
2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας &  
Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 
3. Επόπτη Επιτροπής 
4. ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 
5. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας (μέσω      
των οικείων Διευθύνσεων) 



    
  
  

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή βεβαίωση με αρνητικό αποτέλεσμα 

self-test ή rapid test ή PCR για COVID 19 (το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί 48 ώρες πριν την 

προσέλευσή τους) και θα έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr  

2. Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων (στάδιο) θα γίνεται χωρίς χρήση 

αποδυτηρίων 

 3.  Η χρήση μάσκας είναι για όλους υποχρεωτική. Εξαιρούνται οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής δοκιμασίας και της προθέρμανσης 

  

 

 
                                                                                                   

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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