Αυτοδιαγνωστικά COVID-19 Test/ Self-test
Για πληροφορίες σχετικά με τα COVID-19 self-tests στα Ελληνικά, επισκεφθείτε την
επίσημη ιστοσελίδα εδώ https://self-testing.gov.gr/. Η επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα
είναι η πηγή των παρακάτω πληροφοριών.
Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής
σημασίας. Περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του νέου κορωνοϊού SARS CoV -2, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Μέσω της
διαδικασίας του αυτοελέγχου με οικιακό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το άτομο
προστατεύει ταυτόχρονα την υγεία του αλλά και τους αγαπημένους του ανθρώπους.
Το COVID-19 self-test είναι υποχρεωτικό για μερικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως
εξηγείται παρακάτω.
Εδώ μπορείτε να βρείτε μία λίστα με μέρη όπου θα βρίσκονται κινητές μονάδες του
ΕΟΔΥ και όπου μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid COVID19 test
https://eody.gov.gr/komy-testing-eody/.

Συχνές ερωτήσεις
1) Πώς να κάνω το self-test;
Ένα βίντεο που δείχνει πώς μπορείτε να κάνετε το self-test είναι διαθέσιμο εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE (στα Ελληνικά).
Αν είσαι μαθητής, δες το βίντεο «Το πιο σημαντικό τεστ γίνεται εκτός σχολείου» εδώ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D0Hu3MvSUF0 (στα Ελληνικά).

2) Για ποιους είναι υποχρεωτικό το self-test στα σχολεία;
To self-test είναι υποχρεωτικό στα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια, στα
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Λυκειακές Τάξεις των Γυμνασίων με Λυκειακές
Τάξεις για:
•
•
•
•

τους μαθητές/τριες
τους εκπαιδευτικούς
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού
τα μέλη του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων που είναι ανοιχτές, , το selftest συνιστάται για τους μαθητές/τριες εφόσον είναι συμβατό με το βαθμό και το είδος
της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

3) Τι γίνεται αν κάποιος δεν έχει ΑΜΚΑ ή συναντά δυσκολία στο να εντοπίσει τον
ΑΜΚΑ του στο σύστημα;
Σε περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ ή προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή ΠΑΑΥΠΑ ή που
συναντάτε δυσκολία στον εντοπισμό των συγκεκριμένων αριθμών, μπορείτε να
επισκεφθείτε μία από τις δημόσια υπηρεσίες που εμφανίζονται στη λίστα εδώ
https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.
Για να βρείτε τον ΠΑΑΥΠΑ σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ
https://www.amka.gr/have-paaypa/ (διαθέσιμη σε περισσότερες γλώσσες).
Για να βρείτε τον ΑΜΚΑ σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ
https://www.amka.gr/AMKAGR/ (στα Ελληνικά).

4) Τι ισχύει για τα παιδιά αιτούντες άσυλο;
Στην περίπτωση παιδιών αιτούντων άσυλο, αν είστε γονείς/ νόμιμοι κηδεμόνες
μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε το Διευθυντή ή τον/τη Συντονιστή Εκπαίδευσης
Προσφύγων ώστε να εισέλθει εκείνος/ εκείνη στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr με
τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, προκειμένου να εκδώσει την σχολική κάρτα
για COVID-19 (για το παιδί).
Στην περίπτωση ασυνόδευτων παιδιών, το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό των δομών φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη
σχολική κάρτα για COVID-19 για τους ασυνόδευτους μαθητές, σύμφωνα με το έντυπο
που είναι διαθέσιμο εδώ https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf.
Σημειώνεται ότι όπου, στο ως άνω έντυπο, γίνεται αναφορά στον ΑΜΚΑ εννοείται και
ο Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ), καθώς και ο
ΠΑΑΥΠΑ.
Το self-test πρέπει να γίνεται ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών σύμφωνα
με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

5) Πόσα δωρεάν τεστ δικαιούται το κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας
Λυκείου;
Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας Λυκείου
δικαιούται συνολικά 4 τεστ, δύο για κάθε εβδομάδα. Το ένα θα έχει παραληφθεί πριν
το μάθημα της Δευτέρας, ενώ από τις 12 Απριλίου, μαθητές, εκπαιδευτικοί και το
λοιπό προσωπικό των σχολείων που επαναλειτουργούν δια ζώσης, θα μπορούν να

προμηθευτούν με μια επίσκεψη στο φαρμακείο δυο τεστ (θα γίνονται δυο
καταχωρίσεις από τους φαρμακοποιούς), και την επόμενη εβδομάδα να παραλάβουν
ακόμη ένα.

6) Μπορούν να κάνουν οι μαθητές μόνοι τους το self-test;
Ενήλικοι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν μόνοι τους το
τεστ. Ανήλικοι μαθητές άνω των 13 ετών επίσης μπορούν μόνοι τους αλλά υπό την
επίβλεψη γονέων/κηδεμόνων, και σε ανήλικους κάτω των 13 ετών το τεστ θα
διενεργείται από τους γονείς/κηδεμόνες.

7) Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία δήλωσης self-testing.gov.gr;
Με την είσοδό σας στην self-testing.gov.gr, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις
κατηγορίες:
1. Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος για το
γενικό πληθυσμό και εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
των σχολείων.
2. Σχολική κάρτα για COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος για την έκδοση σχολικής
κάρτας για γονείς/κηδεμόνες μαθητών και ενήλικες μαθητές.
Μετά από την είσοδο σε κάποια από τις επιλογές, γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων και
στη συνέχεια δηλώνετε το αποτέλεσμα του self-test, προκειμένου να εκδώσετε το
αντίστοιχο παραστατικό.

8) Πώς μπορώ να πετάξω τα υλικά που χρησιμοποίησα για το self-test;
Αν το τεστ είναι αρνητικό, μπορείτε να το πετάξετε σε έναν κοινό κάδο απορριμμάτων.
Αν το τεστ είναι θετικό, μπορείτε και πάλι να το πετάξετε σε έναν κοινό κάδο
απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.
Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

9) Τι γίνεται αν το self-test βγει θετικό;
Εφόσον το τεστ βγει θετικό, πρεπει να εκδώσετε σχολική κάρτα θετικού
αποτελέσματος (μαθητές) και να κάνετε δεύτερο επαναληπτικό τεστ (retest) μέσα σε
24 ώρες. Το επαναληπτικό τεστ μπορείτε να το κάνετε είτε σε ιδιωτική κλινική είτε σε

μία από τις δημόσιες δομές που είναι διαθέσιμες εδώ https://self-testing.gov.gr/eodystathera-simeia.pdf (στα Ελληνικά).
Αν ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Οδηγίες για την φροντίδα επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σπίτι μπορείτε να βρείτε
εδώ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoykroysmatos-sto-spiti/.
Αν ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε θα σας δώσουν στη δημόσια
υπηρεσία βεβαίωση που να βεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή,
οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του σχολείου επιστρέφουν στη
σχολική μονάδα, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

10) Πού μπορώ να κάνω το δεύτερο επαναληπτικό τεστ;
Μπορείτε να βρείτε εδώ μία λίστα με όλες τις δημόσιες δομές/ υπηρεσίες όπου
μπορείτε να κάνετε επαναληπτικό τεστ https://self-testing.gov.gr/eody-statherasimeia.pdf . Οι δομές θα λειτουργούν πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και
την Κυριακή κατά τις ώρες που αναγράφονται στη λίστα. Για να κάνετε τεστ, πρέπει να
έχετε μαζί σας τη βεβαίωση από την ιστοσελίδα self-testing.gov.gr που να δείχνει ότι το
self-test σας ήταν θετικό. Η δυνατότητα για επαναληπτικό έλεγχο στις δημόσιες αυτές
δομές ξεκινά την Δευτέρα, 12 Απριλίου.

11) Αν κάποιος έχει κάνει μοριακό τεστ ή rapid τεστ χρειάζεται να κάνει και self-test;
Εφόσον έχετε υποβληθεί σε μοριακό τεστ ή rapid τεστ έως 72 ώρες πριν την έναρξη
του σχολείου την Δευτέρα (12 Απριλίου) ή την Πέμπτη (15 Απριλιου), δεν απαιτείται εκ
νέου έλεγχος με self-test.

12) Αν το αποτέλεσμα είναι "μη έγκυρο" ποια είναι η διαδικασία;
Στη σπάνια περίπτωση «μη έγκυρου» αποτελέσματος, μπορείτε να επισκεφθείτε μία
από τις δημόσιες δομές που εμφανίζονται στη λίστα εδω https://selftesting.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.

13) Δικαιολόγηση απουσιών: Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self-test, οι
απουσίες 1-2 ημερών μέχρι να γίνει το επαναληπτικό τεστ πώς δικαιολογούνται;

Οι απουσίες αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη από το σχολείο αν δείξετε το αποτέλεσμα
του επαναληπτικού τέστ. Τα επαναληπτικά τεστ πρέπει να γίνονται εντός 24 ωρών (οι
σχετικές δομές λειτουργούν και Κυριακές).

14) Για ποιες ηλικίες μαθητών προβλέπεται παραλαβή self-tests από τα φαρμακεία με
τον ΑΜΚΑ των μαθητών;
Όλοι οι μαθητές (ανήλικοι και ενήλικοι) που φοιτούν σε Λύκεια, καθώς και οι μαθητές
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων μπορούν να
παραλάβουν self-tests από τα φαρμακεία δείχνοντας το ΑΜΚΑ τους.

15) Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές θα πρέπει να κάνουν τεστ;
Ναι.

