
Και επίσημα πλέον, με την ΚΥΑ των

υπουργείων υγείας και εργασίας, τίθεται σε

ισχύ η εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης covid-19 σε

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι

παρέχουν την εργασία τους με φυσική

παρουσία.

Μάλιστα επικαιροποιήθηκε η λίστα με τις

δραστηριότητες στις οποίες έχει αναφορά η

υποχρεωτική διενέργεια του self-test. Αυτές

είναι προς το παρόν οι ακόλουθες:

• Λιανικό εμπόριο

• Εστίαση

• Μεταφορά και αποθήκευση

• Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές

δραστηριότητες

• Δραστηριότητες καθαρισμού

• Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

• Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα

αισθητικής

• Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

Σημαντικό είναι εργαζόμενοι και εργοδότες να

γνωρίζουν ότι το self-test είναι ένα rapid test, δηλαδή

γρήγορο τεστ αντιγόνου, που μπορεί κανείς να κάνει

χωρίς την παρουσία ενός υγειονομικού στο σπίτι.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοεξέταση, παρά το

γεγονός ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα διαγνωστικά

τεστ εντοπισμού ενεργού κρούσματος που διαθέτει η

επιστημονική κοινότητα, έχει τη χαμηλότερη αξιοπιστία.

Δεχόμενοι ότι ο μοριακός έλεγχος (PCR) αφενός

χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη αξιοπιστία, η οποία

αγγίζει το 99%, αφετέρου είναι ακριβός και απαιτεί

συνήθη χρόνο έκδοσης αποτελέσματος 24 ώρες,

προσανατολιζόμαστε περισσότερο στη λύση των rapid

test όταν μιλάμε για ελέγχους στο γενικό πληθυσμό, τα

οποία έχουν μεν χαμηλότερη συγκριτικά αξιοπιστία,

μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε, εύκολα

και γρήγορα. Εάν συγκρίνουμε τα rapid test που

κάνουμε μόνοι μας, δηλαδή τα self test, με τα rapid test

που θα μας έκανε ένας επαγγελματίας υγείας, θα

δούμε ότι στα 10 θετικά άτομα, τα self-test χάνουν 3

άτομα και τα rapid test (που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και

γίνονται από επαγγελματία υγείας) χάνουν 2. Η

διαφορά αυτή δεν είναι ασήμαντη, όμως στοχεύοντας

στον εντοπισμό όσο το δυνατόν περισσότερων

κρουσμάτων στο γενικό πληθυσμό και κατ’ επέκταση

στον εργασιακό πληθυσμό, δεχόμαστε την υπάρχουσα

θετική διαγνωστική αξία των self-test, η οποία άλλωστε

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη συχνότητα της

COVID-19 στον πληθυσμό που εξετάζεται.

Δείτε εδώ την 

σχετική ΚΥΑ
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https://www.gepgroup.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9A%CE%A5%CE%91-self-test-16-04-2021-1.pdf


▪ Ο εργοδότης πρέπει να προσφέρει πλήρη

ενημέρωση στο προσωπικό του σε σχέση με τα

θέματα που αφορούν στα self-test, τόσο για την

υποχρέωση όσο και τις συνέπειες σε περίπτωση

μη εφαρμογής

▪ Το self-test θα παίρνει, μαζί με ενημερωτικά

φυλλάδια, ο εργαζόμενος δωρεάν από το

φαρμακείο με επίδειξη του ΑΜΚΑ

▪ Αν ο εργαζόμενος το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει

να κάνει rapid test ή PCR test (τα test αυτά

γίνονται από επαγγελματία υγείας) είτε σε

δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με

επιβάρυνσή δική τους ή του εργοδότη τους, αρκεί

και πάλι να δηλώσει το αποτέλεσμα

▪ Το self-test αφορά σε εργαζόμενους με φυσική

εργασία, δηλαδή προς το παρόν δεν αφορά

στους τηλεργαζόμενους

▪ Η περιοδικότητα του self-test θα είναι 1 φορά την

εβδομάδα

▪ Η διενέργεια συνιστάται να γίνεται έως 24 ώρες

πριν την 1η μέρα της εβδομάδας (συνήθως την

Κυριακή για την τυπική εργάσιμη εβδομάδα

Δευτέρα έως Παρασκευή)

▪ Εργαζόμενος χωρίς self-test ή με θετικό

αποτέλεσμα δεν επιτρέπεται, με ευθύνη του

εργοδότη, να απασχοληθεί με φυσική παρουσία

▪ Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που

απαιτούνται για την υλοποίηση της διαδικασίας

ταυτοποίησης στοιχείων εργοδοτών και

εργαζομένων είναι η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η ΚΥΑ α π ο σ α φ η ν ί ζ ε ι  τ α  π α ρ α κ ά τ ω  σ η μ ε ί α :

Εντός της ΚΥΑ αποσαφηνίζεται η διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος, η οποία πρέπει να γίνεται

στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Εκεί, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ακολουθήσουν τα παρακάτω

βήματα:

1. Επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος self test για εργαζόμενους

2. Εισέρχονται στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr

3. Αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet)

4. Εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και

ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου

«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID - 19 Test (Self / Rapid /

PCR)»



Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του self test είναι

αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, ο

εργαζόμενος προσέρχεται στον τόπο παροχής της

εργασίας του.

Σε περίπτωση όμως που το αποτέλεσμα είναι θετικό,

μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, θα εκδίδεται

από την πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία οι

εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική

μορφή. Μόνο στην περίπτωση θετικού

αποτελέσματος, οι εργαζόμενοι με το θετικό self-test

μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε

δημόσια δομή μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες

στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν

επαναληπτικό έλεγχο ή σε ιδιωτική δομή της

επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε

δική τους. Τονίζεται ότι για την προστασία της

δημόσιας υγείας, μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής

εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι

διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εργαζόμενοι/ες και οι

οικείοι τους πρέπει να παραμένουν σε κατ' οίκον

περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του

Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ) και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν.

4722/2020 (Α΄177).

Στην περίπτωση που ο επαναληπτικός έλεγχος είναι

θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή

εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να

τεθεί ο/η εργαζόμενος/η σε κατ’ οίκον περιορισμό,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του ν.

4722/2020 (Α΄177) και ακολουθείται το Πρωτόκολλο

του ΕΟΔΥ.

Στην περίπτωση ωστόσο που ο επαναληπτικός

έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική

βεβαίωση από το σημείο εξέτασης, με την οποία

βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο

εργαζόμενος μπορεί να προσέλθει στην εργασία

του.

Σημειώνεται ότι ο/η εργαζόμενος/η δηλώνει

υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του επαναληπτικού

ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης

Αποτελεσμάτων Covid-19 Tests του Π.Σ.

ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου

«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων Καταγραφής

Αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό

αποτέλεσμα Self Test».

Διαβάστε 

Περισσότερα εδώ

https://www.gepgroup.gr/wp-content/uploads/2021/04/SELF-TESTS-newsletter-6.pdf
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We’ll learn 

We’ll be safe

We’ll be there for you

http://www.gepgroup.gr/
mailto:%7Cwecare@gepgroup.gr

