
Πληροφορίες για το self test: 

 

➢ To self test είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

 

➢ Το πρώτο τεστ θα γίνεται Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί, 

πριν έρθετε σχολείο. 

➢ Το δεύτερο Τετάρτη βράδυ ή Πέμπτη πρωί, πριν έρθετε 

σχολείο. 

 

➢ Τα self test τα προμηθεύονται οι γονείς σας ΔΩΡΕΑΝ από 

τα φαρμακεία με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου 

τους  και τον Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.) του μαθητή ή  τον προσωρινού Αριθμού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον 

Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) 

 

➢ Το  self test γίνεται στο σπίτι με τη βοήθεια των γονιών 

σας. Σας στέλνω ένα βίντεο, που δείχνει μια γιατρός, πώς 

κάνουμε το τεστ. https://youtu.be/uqy9EtE1uuE 

 

➢ Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από την  

Τετάρτη 5 Μαΐου, σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα 10/5 

θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ της 

εβδομάδας.  

 

 

Αν βγει αρνητικό αποτέλεσμα (δεν έχω COVID-19): 

➢ Πληκτρολογούμε  http://self-testing.gov.gr/ και 

επιλέγουμε «Σχολική Κάρτα για COVID-19»  

➢ Βρίσκουμε σε ποιο σημείο αναφέρει την Σχολική Κάρτα 

και πατάμε τον σύνδεσμο.  

➢ Αλλιώς πληκτρολογούμε: 

https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-

SCHOOL-CARD/create/  

https://youtu.be/uqy9EtE1uuE
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https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/
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➢ Κάνουμε σύνδεση με τους κωδικούς του Taxisnet και 

δηλώνουμε το αποτέλεσμα. 

➢ Εκδίδεται η κάρτα του αρνητικού αποτελέσματος, την 

εκτυπώνετε και την έχετε ΠΑΝΤΑ μέσα στην τσάντα σας, 

μέχρι το επόμενο self test 

 

Εάν δεν έχετε εκτυπωτή:   

➢ Σας στέλνω το έντυπο της  Σχολικής Κάρτας.  

➢ Μπορούν οι γονείς σας να συμπληρώνουν χειρόγραφη 

δήλωση, που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική 

κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. 

➢ Αλλιώς  θα πρέπει να πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο, να σας 

την εκτυπώσουν, να την βγάλετε μερικές φορές 

φωτοτυπία και να την συμπληρώνουν οι γονείς σας 

χειρόγραφα, κάθε φορά που θα κάνετε self test. 

 

Αν βγει θετικό αποτέλεσμα (έχω COVID-19): 

 

➢ Κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ 2ο τεστ σε δημόσια δομή (ή σε ιδιωτική 

δομή με πληρωμή) και παραμένουμε σπίτι, μέχρι να βγουν 

τα αποτελέσματα του τεστ. 

➢ Εάν το αποτέλεσμα του 2ου τεστ βγει πάλι θετικό, 

ακολουθούμε τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

➢ Εάν το αποτέλεσμα του 2ου τεστ βγει αρνητικό, σας δίνουν 

βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και έρχεστε 

κανονικά σχολείο μαζί με τη βεβαίωση στην τσάντα σας.  

 

Σας περιμένω τη Δευτέρα!!! 

 

 


