
Οδηγίες για την επαναλειτουργία  των σχολείων και τους δικαιούχους 

των self-tests 

  

Με μάσκα και δύο self-tests την εβδομάδα , τα οποία θα πραγματοποιούνται την 

Κυριακή και Τετάρτη θα επιτρέπεται  η είσοδος των  μαθητών  Δημοτικών στα 

σχολεία , τα οποία θα επαναλειτουργήσουν , διά ζώσης, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου.  

Απαιτείται το ΑΜΚΑ του μαθητή προκειμένου να παραλάβει το seff test από το 

φαρμακείο. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης 

και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ή συναντά δυσκολία στον 

εντοπισμό των συγκεκριμένων αριθμών, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε 

δημόσια δομή που εμφανίζεται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-

stathera-simeia.pdf 

Τα βήματα είναι τα εξής: 

1.    Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το 

self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ 

τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί  από 

την Τετάρτη 5 Μαΐου. Από την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου θα μπορούν να 

παραλάβουν και το 2ο τεστ.  

2.    Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται 

το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα, το πρώτο τεστ θα 

μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί. 

3.   Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test 

μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr/ , στην οποία θα εισέρχονται με 

τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, 

μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test. 

   Αν το self-test είναι αρνητικό: 

 Σχολική κάρτα: Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της 

πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους 

όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα 

της Δευτέρας και της Πέμπτης. 

 Για τους εκπαιδευτικούς, επίσης, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος 

μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. 
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 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα 

ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος 

  Αν το self-test είναι θετικό: 

 Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-

testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια 

δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-

testing.gov.gr 

 Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 

 Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν 

σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο. 

Οι λεπτομέρειες για το πώς γίνονται τα self tests, στον σύνδεσμο : 

https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE&t=3s  
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