
 

 

- 1 - 

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα χρήσης κολυμβητηρίων από υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2021» 
 

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) για τα «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας», ανακοινώνεται ότι, επιτρέπεται από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου για τους 
μαθητές της Γ’ Λυκείου, που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος, η χρήση των ανοιχτών 
κολυμβητηρίων εφόσον: 

Α. τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού, 

Β. διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κορωνοϊό COVID-19 και 

Γ. διατηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά. 

Οι μαθητές θα προσέρχονται στα ανοιχτά κολυμβητήρια επιδεικνύοντας την Αίτηση Δήλωση συμμετοχής 
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου αναγράφεται η δήλωση προτίμησης τους για συμμετοχή στις 
ανωτέρω σχολές. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν αντίγραφο της Αίτησης Δήλωσης τους, 
μπορεί να τους αποσταλεί με e-mail από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Στις περιπτώσεις που 
υποψήφιοι δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές και στις 
σχολές του Λιμενικού Σώματος θα τους δοθεί η δυνατότητα δήλωσης τους το επόμενο διάστημα. 

Για τους αποφοίτους που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 θα ακολουθήσει το 
επόμενο διάστημα η δυνατότητα υποβολής της Αίτησης Δήλωσης και συνεπώς θα επιτραπεί και στους 
υποψηφίους αυτούς που επιθυμούν εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές η χρήση των ανοιχτών 
κολυμβητηρίων. 
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Τέλος, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν το 2021 για εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές και στις 
σχολές του Λιμενικού Σώματος με την διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου με το 10% χωρίς 
νέα εξέταση, θα έχουν την δυνατότητα χρήσης των ανοιχτών κολυμβητηρίων επιδεικνύοντας το ατομικό 
δελτίο εξεταζόμενου ή την Αίτηση δήλωση έτους 2020. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. 
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